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Z obsahu
OBNOVA PAMÁTEK
Letošní rok byl ve znamení obnovy
drobných kulturních a historických
památek v naší obci. Podařilo se
nejen zrekonstruovat boží muka u
horního zámku, ale také od základů
obnovit křížek v ulici Ke Křížku,
který tam léta chyběl. Více na
stranách 7 až 9.

SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI
Podzim byl nabitý několika
společenskými akcemi, více o nich
na straně 6. Na straně 2 se naopak
můžete navnadit na tři vánoční
setkání, která nás teprve čekají.

ODPADY V ROCE 2022
S přijetím zákona o odpadech
dochází k zásadním změnám ve
způsobu výpočtu a platby poplatku
za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu. Věnujte pozornost stranám
10 a 11, kde se dozvíte podrobnosti o
poplatku za odpad v roce 2022,
abyste se připravili na všechny nové
povinnosti, které nás čekají.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení a milí Břežaňáci,
držíte v rukou další číslo
zpravodaje obce, ve
kterém najdete celou
řadu informací o životě v
obci. Od posledního čísla
uplynul bezmála půlrok,
a proto je toto číslo
opravdu nabité, až jsem
se bál, že se na všechna témata ani nedostane. Ale
povedlo se a Vy si tak můžete přečíst o proběhlých
společenských akcích, o těch, které nás ještě čekají
během předvánočního období, ale také třeba o naší
práci ve vedení obce a mnoho dalšího.
Zdůraznil bych zejména jedno téma, které se
dotkne každého z nás v příštím roce. Letos začala
účinnost nového zákona o odpadech, který schválili
poslanci v závěru roku 2020. Ten zásadně mění
způsob nakládání s odpady a jejich likvidaci. Zákon
výrazně odlišně upravuje také platby za odpad,
který se ukládá na skládce. Evropská unie a stát
totiž prosazují strategii snižování produkce
komunálního odpadu a jeho ukládání na skládky. Už
pro rok 2021 byl zaveden limit 200 kg odpadu na
jednoho občana uložený na skládku. V roce 2020
jsme produkovali více než 360 kg odpadu na
občana, výrazně tak převyšujeme zákonem
stanovený limit. Co to pro nás znamená?
Obce, které se vejdou do limitu zaplatí za
skládkovné stávajících 500 Kč za tunu. Obce, které
tento limit překročí, zaplatí 800 Kč za tunu odpadu
ukládaného na skládku. A tím to bohužel nekončí.
Nový zákon pracuje s tím, že se bude do roku 2030
každým rokem postupně snižovat limit pro
množství odpadu ukládaného na skládku.
Konkrétně z 200 kg nastavených na rok 2021 na
konečných 120 kg na jednoho občana za rok v roce
2030. A naopak se bude každý rok zvyšovat
poplatek za uložení komunálního odpadu na
skládku až na 1 850 Kč za tunu v roce 2030. V praxi
to tak znamená, že pokud nebudeme lépe třídit
odpad a budeme mít tak vysoký podíl odpadu, který
se nedá recyklovat a skládkuje se, zaplatí obec v
roce 2030 o stovky tisíc korun navíc oproti
letošnímu roku. Už nyní je odpadový systém obcí
dotován částkou zhruba 500 000 Kč, pokud by měla
být ztráta ještě větší, půjde o peníze, které budou
citelně chybět v jiných oblastech. Ztrátu nelze krýt
donekonečna, nakonec to tak bude znamenat
zdražení poplatku za odpad.
Apeluji tak na všechny, aby se snažili lépe
recyklovat svůj odpad a využívali k tomu všechny

prostředky. Týká se to především bioodpadu, který
tvoří jednu z těžších složek komunálního odpadu.
Využívejte proto kompostéry, které jsme rozdali,
případně dva velkoobjemové kontejnery umístěné v
obci. Touto cestou lze hmotnost odpadu výrazně
snížit.
Pokud bude z Vaší strany zájem a snaha více
recyklovat, je obec připravena toto snažení
maximálně podpořit. Ať už přidáním dalších
kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšením
frekvence jejich vývozu. Povedeme diskusi také o
zavedení door-to-door systému, který spočívá v tom,
že každý zájemce by měl svou vlastní popelnici na
plasty a papír, která by mu byla vyvážena přímo od
branky. Uvítám názory, zda je o to mezi Vámi zájem,
napište mi nebo zavolejte, bude-li odezva, lze systém
zavést poměrně snadno. Znamená sice nemalé
zvýšení nákladů na svoz, který by se pravděpodobně
musel částečně projevit ve výši poplatku za odpad,
ale bude-li zapojených lidí hodně a pomůže-li to
výraznějšímu snížení hmotnosti směsného odpadu,
stojí za to o tom začít uvažovat.
A abych se nevěnoval jen odpadovému tématu,
dovolím si Vás v závěru naladit na sváteční
předvánoční čas, který už je pomalu za dveřmi.
Letos si advent nenecháme vzít, počítáme proto,
že vánoční strom rozsvítíme společně za účasti
pěveckého vystoupení nejen ze školy, ale
dokonce i našich nejmenších z dětské skupiny.
Chybět nebude tradiční občerstvení a
samozřejmě dobrá nálada. Proto přijměte
pozvání na tuto akci, která proběhne 1. adventní
neděli 28. 11. od 17.00 na Ovčíně. Srdečně zváni
jste také na předvánoční sousedské setkání,
jehož tradici jsme započali v roce 2018 a kvůli
covidu jsme ji museli bohužel na rok přerušit.
Letos se sejdeme, pakliže nenastane konec světa,
v pátek 17. 12. od 17.00 na obecním úřadě.
Připraveno bude občerstvení v podobě svařáku či
čaje, vánočního cukroví, řízečků a dalších dobrot.
Přijďte si poslechnout koledy a poklábosit se
sousedy! A těsně před Vánoci se v kapli sv. Anny
odehraje také adventní koncert pěveckého sboru
Valeriana, do diářů si zapište 4. adventní neděli
19. 12. od 17.00 v kapli.
Těším se na Vás!
Všem, se kterými se během adventu nesetkám, přeji
klidné období Vánoc a vše dobré do nového roku
2022. Doufejme, že tři dvojky v letopočtu přinesou již
normální rok, na který jsme byli až do loňska zvyklí.
Martin Hakauf
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Jaký byl uplynulý půlrok pro starostu a místostarostu?
Během letních a podzimních měsíců jsme společně
s panem místostarostou opět udělali spoustu práce,
některá je viditelná a všimne si ji každý, jiná méně,
ale za to také potřebná pro další rozvoj obce. O
všem podstatném, čemu jsme se od května do
listopadu na úřadě věnovali, Vám přinášíme v
pravidelném shrnutí na následujících řádcích.
Díky útlumu v celé zemi jsme se mohli v květnu
vrhnout na úpravy hasičské zbrojnice a okolního
pozemku, který jsme koupili na konci minulého
roku. Pozemek jsme nechali nově oplotit, zbourali
načerno postavenou zeď a místo ní vybudovali
bránu, aby se na pozemek za hasičárnou dalo zajet s
technikou. Celý pozemek jsme vyklidili od nánosů
suti a nepořádku. Vyvezli jsme z něj přes 10 tun
střešních tašek, a to zcela zdarma, neboť jsme je
nabídli firmě, která vyrábí antuku. Nakonec jsme na
katastrálním úřadě doložili rozhodnutí několika
soudů z minulosti, na základě kterých došlo k
výmazu zástavních a exekutorských práv na tento
pozemek. Ten je tak nyní po právní stránce zcela
"čistý" a obec s celou hasičárnou může konečně po
25 letech začít něco dělat. Aktuálně leží na
stavebním úřadě naše žádost o ověření existence
stavby tak, aby budova zbrojnice byla konečně
zlegalizovaná (zatím jde z pohledu zákona o černou
stavbu) a zapsána v katastru nemovitostí. V příštím
roce chceme začít s plánem na její rekonstrukci.

V květnu se také konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Program nebyl rozsáhlý,
delegovali jsme zástupce obce na valnou hromadu
společnosti VKM a.s., ve které je obec akcionářem,
schválili několik věcných břemen na obecních
pozemcích pro elektrické přípojky občanů, a hlavně

schválili organizátora architektonické soutěže na
návrh obecního domu se sálem na návsi.
V závěru měsíce pak proběhla kontrola hospodaření
obce ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje.
Po několikahodinovém auditu účetnictví, vedení
agendy smluv a dalších oblastí jsme si vyslechli
závěr, že se svěřenými finančními prostředky
hospodaříme v pořádku a kontrola nenalezla žádné
nedostatky. I další kontrolované věci byly v
naprostém pořádku, a to nás těší.
V polovině června jsme obdrželi informaci, že se nám
podařilo získat dotaci na opravu ulice U Obory/K
Dálnici ve výši téměř 6 milionů Kč. Dotace nám
byla poskytnuta v plné výši na všechny uznatelné
náklady, bez jakéhokoliv krácení.
Kde jsme úspěšní naopak nebyli je dotace na
nástavbu budovy školy. Projektů bylo podáno více
než 600, náš se umístil na 302. místě a dotaci získalo
pouhých 61 projektů. Náš projekt byl dobře
připraven, splnil všechna kritéria, bohužel ale na
jeho výběr bylo v dotační výzvě alokováno málo
peněz (pouze cca 700 milionů korun) a dotaci tak
získaly projekty, které ministerstvo vyhodnotilo jako
potřebnější. Klíč k hodnocení bohužel nikdo nezná, a
tak se můžeme jen domnívat, na základě jakých
kritérií úředníci ministerstva vlastně rozhodovali.
Každopádně na nástavbu máme pravomocné
stavební povolení a jsme tak maximálně připraveni.
Budeme sledovat budoucí dotační výzvy a doufat, že
uspějeme v jiném dotačním programu. Jinou
možností je pokrýt tyto výdaje ve výši cca 12 milionů
korun úvěrem, o tom budeme v zastupitelstvu také
diskutovat.
V příštím roce by konečně měla začít možnost čerpat
dotační peníze z programu IROP, jde o peníze
Evropské unie na období 2020-2027. Jedna z výzev by
měla být určena na rozšíření kapacit mateřských
škol, a o tyto peníze bychom se rádi ucházeli. Naše
mateřská škola je aktuálně již plně naplněna, a to
nad rámec kapacity (20 dětí). Tento stav trvá již
několik let, proto jsme v roce 2019 rozhodli o
vybudování dětské skupiny pro 12 dětí, která pokrývá
zbývající potřebnou kapacitu na péči o předškolní
děti. Dětská skupina funguje již druhým rokem, a to
díky dotaci ve výši více než 3 miliony korun, kterou
se nám podařilo získat. Toto financování ale v červnu
2022 končí a v dalším období budeme muset
přemýšlet o tom, jak provoz udržet (část nákladů by
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podle nového zákona měl hradit stát, očekáváme
ale, že část nákladů budeme muset přenést též na
rodiče, a zbývající náklady bude dotovat obec). Naše
úvaha je taková, že vzhledem k pokračující výstavbě
rodinných domů (ale přesto velmi umírněné oproti
okolním obcím, stále držíme slib, že nechceme obec
zastavět, nový územní plán proto nevymezuje
žádné nové plochy pro bydlení, naopak ty zbývající
ještě nezastavěné výrazně redukuje) se dá v
horizontu několika let očekávat nárůst dětí
navštěvujících MŠ, a obec se proto musí připravit
na to, aby tyto kapacity měla. Začali jsme proto
připravovat projektovou dokumentaci pro nový
pavilon MŠ pro 40 dětí, s jídelnou a kuchyní,
který by měl vyrůst v prostoru školní zahrady.
Kuchyně s jídelnou je bohužel nutností, neboť
stávající jsou již také na hraně kapacity a není již
možné ze stavebních důvodů jejich kapacitu
zvyšovat. Pokud se školku podaří postavit,
pravděpodobně by ukončila činnost dětská skupina,
a v dalších letech, kdy by již nebyl tak velký zájem o
předškolní vzdělávání, lze uvažovat o tom, že
prostory jedné třídy MŠ, které se nachází ve
stávající školní budově, by se mohly využít pro
potřeby ZŠ (kmenová učebna, učebny odborných
předmětů či obdobné využití). Zároveň stále
počítáme s nástavbou stávající budovy školy a
vznikem třídy pro 5. ročník. Navyšování kapacit
základních škol ale nebude patřit mezi
podporované projekty IROP a budeme se proto
snažit na něj získat prostředky z národních zdrojů.
V druhé polovině června proběhlo další veřejné
zasedání zastupitelstva obce. Schválili jsme na něm
závěrečný účet obce za rok 2020, směnu pozemků v
ulici Družstevní, abychom po mnoha letech získali
pozemek pod touto ulicí, který je z velké části
soukromý. V neposlední řadě jsme schválili
připojení obce k memorandu proti umístění
vysokorychlostní trati, které nám umožní s
ostatními obcemi v okolí, ale třeba i těch na
Kutnohorsku, vyjednávat se státem ohledně úpravy
vedení VRT přes náš katastr, technických
parametrů, ale i o kompenzačních opatřeních nebo
ochranné zeleni podél trati.
V červnu jsme získali informaci, že konečně dorazí
kompostéry z dotace, kterou jsme společně s
dalšími obcemi z DSO Dolní Povltaví získali. Téměř
90 kompostérů bylo v průběhu prázdnin postupně
rozdáno občanům, kteří o ně v roce 2019 projevili
zájem.
Na konci června postihlo několik obcí na jižní
Moravě tornádo a doslova je zpustošilo. Tak jako

další samosprávy, i naše obec přispěla na jejich
obnovu. V rámci své kompetence starosta rozhodl o
poskytnutí 10 000 Kč pro pět tornádem nejvíc
zasažených obcí.
V srpnu jsme se sešli se zástupci zdejších sportovců a
na hřišti v Zahradní ulici jsme diskutovali o jeho
rekonstrukci. Původní připravený návrh s povrchem z
akrylátové stěrky byl přepracován a začali jsme
pracovat na projektové dokumentaci rekonstrukce
hřiště podle přání a podmínek sportovců, kteří hřiště
budou využívat. Vznikne tak multifunkční hřiště s
tartanovým povrchem s lajnováním na nohejbal,
florbal, tenis a volejbal. Hřiště bude o pár metrů širší
oproti současnému a bude nově také osvětleno, aby
se dalo používat i po setmění. Vedle hřiště také bude
vybudována dráha na pétanque. Aktuálně byl vybrán
v rámci poptávkového řízení projektant, projekční
práce by měly být hotovy do konce prosince, na
počátku roku očekáváme získání územního
rozhodnutí a pokud vše půjde dobře, mohlo by hřiště
na začátku prázdnin být hotové. Počítali jsme s
dotací od NSA, ta ale podmínky změnila, využijeme
proto zřejmě dotační možnosti ze Středočeského
kraje z Programu rozvoje venkova. Předpokládané
náklady na stavbu jsou zhruba 1,7 milionu korun.
Pracujeme na novém pasportu místních komunikací,
na konci srpna proběhla schůzka s projektantem.
Pasport místních komunikací již není aktuální, navíc
zřejmě nikdy nebyl oficiálně vydán obecním úřadem,
a to je zásadní nedostatek. Součástí pasportu bude
nově také pasport technického stavu místních
komunikací, budeme tak mít přehled o tom, které
úseky silnic jsou v jakém stavu a podle toho budeme
plánovat jednotlivé opravy a rekonstrukce.
Stále řešíme stav krajské silnice vedoucí do
Klíčan. Po opravě příkopu v jarních měsících byly
domluveny také opravy asfaltového povrchu, kritická
je zejména jedna ze zatáček u trafostanice. Bohužel
cestmistr z Dolínku, který má tento úsek na starost,
nečekaně skončil na své pozici, museli jsme tuto věc
řešit nově s jeho dočasným záskokem z
cestmistrovství Dřínov. S tím jsme se nakonec
domluvili, že oprava asfaltu v zatáčce proběhne ještě
letos před zimou, stalo se tak na počátku listopadu.
Zároveň jsme zajistili firmu, která během listopadu
provedla opravy poškozených úseků na místních
komunikacích (jde o různé výtluky či propadlé
překopy), vytipovány k opravám byla místa v ulicích
Ke Křížku, Na Pískách a Vilová.
V září proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Na programu bylo například schválení soutěžních
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podmínek architektonické soutěže či přijetí dotace
na kompostéry a také na opravu ulice U Obory.

zachovat a ještě lépe ji rozšiřovat, což se nám v
posledních letech poměrně daří.

V říjnu jsem se sešel s místostarostu a hospodářem
Honebního společenstva Veliká Ves, které na části
katastru naší obce vykonává právo myslivosti.
Domluvili jsme se na vzájemné spolupráci při péči o
krajinu a také ve vzdělávací činnosti - například ve
formě přednášek pro děti v naší škole. Zároveň obec
poskytne honebnímu společenství dar ve výši 10
000 Kč na péči o zvěř (krmivo, budování krmelců).
Jde o činnost velmi prospěšnou, honební
společenstvo například každoročně vysazuje do
krajiny mladé zajíce a bažanty, kteří v našem okolí
byli dříve hojnými zástupci drobné zvěře, ale v
posledních letech jejich stavy výrazně poklesly a v
naší krajině tato zvířata chybí.

Dne 11. 10. 2021 proběhlo další veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Hlavní bodem jednání byla
situace ohledně přípravy stavby vysokorychlostní
železniční trati v katastru naší obce. O tomto tématu
se více dozvíte na dalších stranách zpravodaje.

V tomto měsíci také odborný znalec prověřil
všechny vzrostlé stromy na návsi a v jejím okolí
(jírovce, smrk, jasany, břízy). Šlo o preventivní
reakci na stav jednoho z jírovců, který vlivem větru
padl během léta. Po pádu se naplno ukázalo, že jeho
stav byl havarijní, strom byl v podstatě úplně suchý
a nebezpečný okolí. Abychom eliminovali ohrožení
zdraví a majetku znalec stromy prověřil nejprve
pohledem a u těch, kde existovaly pochybnosti o
stavu stromu uvnitř, provedl také vyšetření
speciálním tomografem, který pomocí zvukových
vln odhaluje stav dřeva uvnitř kmene a odhalí i
sebemenší počátky hniloby. Podle předběžných
závěrů bude třeba jeden z jírovců porazit, neboť je
na konci své životnosti a uvnitř s pokročilou
hnilobou dřeva, a u druhého jírovce nakloněného
do silnice bude zapotřebí bezpečností řez, aby se
eliminovalo jednostranné naklonění a případný pád
do vozovky. Zbylé stromy projdou jen drobným
prořezem nebo zůstanou zcela bez zásahu, neboť
jejich stav je dobrý. Zásahy provedeme během
zimních měsíců, jakmile budeme mít finální
znalecký posudek k dispozici. Ačkoliv je kácení
stromů vždy nelehký úkol a rozhodně nejsme
příznivci odstraňování zeleně z obce, musíme
udělat maximum, abychom zabránili nějakému
neštěstí. Stromy na návsi stojí u chodníků a silnice
a jen spadlá větev může způsobit zranění, a to
nemluvíme o pádu celého stromu. Starosta má
odpovědnost nejen za hezký vzhled obce, ale i za
zdraví a životy lidí v této obci. Zdraví a život
pochopitelně vždy převažuje. Zatím vycházíme jen
z předběžných výsledků, samozřejmě pokud bude
nutné některé stromy odstranit, budou obratem
nahrazeny novou výsadbou, cílem je zeleň v obci

Na programu bylo několik dalších bodů, mezi jinými
zastupitelstvo schválilo převod pozemků pod
asfaltovou cestou za hostincem spojující ulice Na
Návsi a Strmá do majetku obce. Tato cesta je
umístěna na soukromých pozemcích, což komplikuje
budoucí rekonstrukci komunikace, ale i budoucí
rekonstrukci hostince a kulturního sálu. Začal jsem
proto jednat s oběma spoluvlastnicemi o tom, zda
jsou nakloněny jejich pozemky obci prodat. Nakonec
jsme dohodu dotáhli ještě k lepšímu výsledku a obě
dámy pozemky obci darují, za což jim patří
poděkování za férový přístup.
Na konci října proběhlo veřejné projednání návrhu
územního plánu obce. Pořizovatelkou územního
plánu byl rekapitulován dosavadní proces pořizování
a následně projektant územního plánu představil
základní parametry návrhu. V následné diskusi byly
vzneseny dotazy a připomínky, které budou průběžně
vyhodnoceny a ty relevantní pak vzaty v potaz při
přípravě finálního návrhu územního plánu.

U příležitosti Dne válečných veteránů jsme 11. 11.
uctili památku občanů Panenských Břežan, kteří
padli na bojištích 1. světové války, položením věnce k
pomníku obětem války na návsi. Čest jejich památce!
Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce

SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
Vítání občánků a setkání s jubilanty naší obce
Po prázdninách jsme se s panem místostarostou po
roce a půl dlouhé "covidové" pauze sešli s občany,
kteří loni a letos oslavili významná životní jubilea, a
osobně pogratulovali této více než dvacítce
jubilantů naší obce. Setkání se zúčastnila i čestná
občanka obce paní Helena Vovsová, která letos
oslavila 95. narozeniny.

foto: Pavel Novotný (www.fotonovotny.cz)

O týden později jsme do naší obce přivítali nové
občánky, kteří vůbec poprvé obdrželi stříbrnou
pamětní medaili naší obce, aby jim připomínala
místo, kde vyrostli. Nechali jsme ji vyrobit v
minulém roce a nahradila různé přívěsky a

čtyřlístky, které se občánkům předávaly v minulosti,
ale jejich spojitost s obcí nebyla žádná a po letech si
nikdo ani nevzpomene, při jaké příležitosti takovou
věc dostal. Chtěli jsme proto dar, který bude
reprezentativní, hodnotný sám o sobě a zároveň bude
trvalou připomínkou na naši obec. Obě společenské
akce proběhly venku na Ovčíně s nádherným, téměř
letním počasím, a se skvělou náladou. Troufám si
říct, že jsme si to všichni moc užili a těším se na další
setkání.
Martin Hakauf

INVESTICE
Restaurování božích muk u horního zámku
V průběhu července byla zahájena rekonstrukce
božích muk - křížku u zámku na křižovatce ulic
Hlavní a Akátová. Jde o zapsanou kulturní památku
v majetku obce, která byla před zhruba 10 lety
neodborně a svévolně "opravena" tak, že ji někdo
doslova nahodil jak rodinný domek, bez respektu k
historii a památkové péči. O tyto drobné památky
bychom se měli starat s úctou a snažit se je předat
budoucím generacím v odpovídajícím stavu. Proto
jsme se rozhodli, že památce vrátíme pokud možno
původní podobu, kterou měla v polovině 19. století,
kdy vznikla. Na první schůzce jsme se na místě sešli
s restaurátorkou, která má povolení Ministerstva
kulury k restaurování kulturních památek, a
zástupkyní Národního památkového ústavu. Bylo
dohodnuto, že moderní fasádní lepidlo s perlinkou
bude odstraněno, chybějící části kamene budou
nahrazeny, dojde k obnově černých reliéfů a
letopočtu. Na další schůzce v červenci pak byla na
vrchol instalována maketa kovového křížku

vytvořená podle historické fotografie (původní křížek
zmizel někdy v 80. letech a nedochoval se, později
byl na vrchol během neodborné opravy umístěn
nepůvodní a nevhodný masivní kříž s hnědým
nátěrem) a jeho podoba byla všemi odsouhlasena.
Podle návrhu památkové péče byl křížek povrchově
ošetřen vápennou omítkou, jejíž pozůstatky se v
rámci restaurátorského průzkumu objevily. V
minulosti totiž nebyl nikdy u těchto památek
prezentován surový kámen (jak křížek pamatujeme
od 90. let, kdy na něm žádný nátěr nebyl), ale vždy
měly tyto památky barevnou povrchovou úpravu
(někdy jen vápenný nátěr v bílé barvě, někdy dokonce
různobarevné nátěry).
Na počátku září jsme po souhlasu zástupce
Národního památkového ústavu a orgánu státní
památkové péče převzali restaurovaný křížek od
restaurátorky, a tím byly práce ukončeny. Památka
nyní tvoří jednu z dominant naší obce.

Stav kulturní památky kolem roku 2000 (vlevo), po "opravě" v roce 2011 (uprostřed) a po odborném restaurování
v roce 2021 (vpravo).

INVESTICE
Obnova a vysvěcení křížku v ulici Ke Křížku
Před třemi lety, když jsme po volbách nastupovali
do vedení obce, jsme slíbili, že budeme maximálně
plnit náš volební program. Jedním z jeho bodů je
mimo jiné obnova již zaniklých historických
památek v naší obci. Jednou z nich je křížek, který
stával na křižovatce dnešních ulic Ke Křížku a
Akátová, v místech, kde snad v roce 1864 přišel o
život pádem pod koně jeden ze členů rodu Rieggrů,
významných statkářů v obci. Křížek, upomínající na
toto neštěstí, zde stával ještě v 80. letech, kdy ho
podle pamětníků zbořil nepozorný traktorista, a do
dnešních dnů se nedochovala ani fotografie, pouze
dva kameny z podstavce.

Tato místa také v krajině obnovuje. Shodou okolností
měl jeden kříž k dispozici, zrestauroval ho pro nás a
a obci jej věnoval, abychom mu vdechli druhý život.
Během léta jsme společně s panem místostarostou a
naším kolegou Martinem Kejlou křížek osadili.
Doplnili jsme jej sloupky a řetězy k ochraně a
nakonec zasadili také lípu, kterou obci věnovali
manželé Navrátilovi. Již brzy, na jaře, bude prostor
kolem oset trávou a po stranách vznikne pruh s
lučním kvítím. Koruna lípy za pár desítek let vytvoří
krásnou korunu a křížek bude vypadat, jako že tam
stojí už od nepaměti... Název ulice Ke Křížku tak
konečně nabyde svého významu.

To, že tam kdysi křížek stával, pamatují již jen
pamětníci, my mladší už jen z vyprávění, a ti
nejmladší, nebo ti, co se přistěhovali do obce teprve
nedávno, o křížku asi nemají ani ponětí. Jediné, co z
něj kromě dvou kamenů zbylo, je název ulice Ke
Křížku, který ale neznalým nejspíš připadal
nesmyslný, protože ulice k žádnému křížku nevedla.
To jsme se rozhodli změnit a prvním krokem tak
bylo získat nový křížek. S tím nám pomohl pan Petr
Enc, který provází na zámku v Brandýse nad Labem
a ve volném čase mapuje vojenská pamětní místa.

A protože kříž není jen historickou památkou, ale od
nepaměti má také silný duchovní význam, požádal
jsem vodolského faráře, aby znovuobnovenému
křížku požehnal. Tato slavnostní událost proběhla v
sobotu 6. listopadu 2021 za účasti vedení obce, faráře
Kamila Vrzala z Římskokatolické farnosti Odolena
Voda, generálního převora Mezinárodního řádu
křižovníků s červeným srdcem Petra Ence, pěveckého
sboru Valeriana z Odoleny Vody a několika desítek
občanů v roli diváků.
Martin Hakauf

INVESTICE

Hlášení rozhlasu nově k přehrání na webu obce!
Po technických peripetiích se konečně podařilo sladit
naše počítačové vybavení se systémem digitálního
rozhlasu a nově je tak možné najít všechna hlášení
rozhlasu přímo na webu obce. Každý si tak může
přehrát jakékoliv hlášení, nic aktuálního Vám již
neunikne. Hlášení najdete přímo pod ikonou rozhlasu
na hlavní stránce www.panenskebrezany.cz.
Zároveň také připomínáme, že pro ty, kteří nemají
přístup na internet nebo ho nevyhledávají jako formu
komunikace, je k dispozici telefonní číslo +420 603
385 703. Pokud na toto číslo zavoláte, přehraje se
Vám poslední hlášení rozhlasu. Je to ideální využít,
pokud Vám unikne část hlášení, potřebujete si
zopakovat termíny nebo si zapsat potřebné údaje.
Ve stejné části webu najdete také funkci pro hlášení
nedostatků, kterou můžete využít pro jakékoliv
závady či nepořádek, na který v obci narazíte.

Poslední ikonou v této skupině je Otevřený úřad,
kde najdete smlouvy a faktury, které v rámci
transparentnosti zveřejňujeme.
Věra Dobrevová

ODPADY
Změny ve výpočtu a výběru poplatku za odpad v roce 2022
Jak jsem již avizoval v úvodu zpravodaje, s platností
od roku 2022 dojde ke změně ve způsobu výpočtu a
výběru poplatku za komunální odpad. Důvodem je
přijetí nové legislativy, na kterou musí reagovat i
obecní vyhlášky. Ty se aktuálně připravují a budou
schvalovány na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce, aby mohly nabýt účinnosti od
1. ledna 2022.
Současný systém fungoval tak, že byly z minulosti
nastaveny určité ceny pro jednotlivé velikosti
nádob a četnost jejich svozu. Tyto ceny byly v
minulém roce mírně navýšeny, protože se dlouhou
dobu nezvyšovaly a ztráta v systému nakládání s
odpady se zvyšovala. Poplatek se platil vždy předem
na celý rok.
Nový systém počítá s tím, že poplatek se nově platí
dle objemu nádoby (popelnice), respektive podílu,
který připadá na jednoho obyvatele, který má v
nemovitosti bydliště. V případě nemovitosti, kde
nemá nikdo bydliště, je poplatníkem majitel
nemovitosti. Maximální sazba dle zákona je 1 Kč za
litr měsíčně. Zároveň je umožněno stanovit
minimální sazbu základu poplatku, a to až do výše
60 l na osobu měsíčně. Nadto platí, že poplatek je
splatný až zpětně, nikoliv zálohově (předem). Lze
tedy platby poplatku přijímat měsíčně, čtvrtletně či
ročně, ale vždy až po splatnosti posledního měsíce
(např. bude-li se poplatek hradit ročně, pak je
splatný nejdříve v lednu následujícího roku).

V návrhu vyhlášky (která ještě může v procesu
schvalování doznat změn, o konečné podobě
rozhodne zastupitelstvo obce na prosincovém
zasedání) počítáme se sazbou poplatku ve výši 0,55
Kč za 1 litr měsíčně. Zároveň navrhujeme stanovit
minimální základ ve výši 30 l na obyvatele v dané
nemovitosti za měsíc.
Minimální základ byl stanoven zejména proto, aby
nedocházelo k obcházení platby poplatků od majitelů
domů, kde nikdo hlášen není, ale přesto se tam bydlí.
V těchto případech bylo doposud obtížné poplatek
vymáhat, vlastníci se vymlouvali na to, že v domech
žádný odpad nevzniká nebo že ho odváží jinam a
podobně. Od roku 2022 platí, že i když v domě nikdo
nebydlí, platí povinnost uhradit alespoň nejmenší
sazbu poplatku z nabízených možností. Pochopitelně
není nutné vyzvedávat si popelnici, mám-li prázdnou
nemovitost, ale podstatné je platbu provést.
V praxi celý nový systém znamená, že například v
domě, kde jsou hlášeny 4 osoby, musí mít k dispozici
objem popelnice minimálně 120 l měsíčně (to tedy
odpovídá popelnici 120 l při četnosti svozu 1x
měsíčně, lze pochopitelně i vyšší frekvenci). Jiný
příklad může být popelnice o objemu 80 l vyvážená v
intervalu 1x za 14 dnů, která přináší celkovou
měsíční kapacitu 160 l na nemovitost, která tedy
postačí pro maximálně 5 přihlášených osob.
Vždy je potřeba počítat dle následujícího vzorce:
(objem nádoby x četnost svozu = objem pro

ODPADY
nemovitost na 1 měsíc) / počet hlášených osob v
nemovitosti. Výsledek musí být vždy více než 30.
Pro domy, kde nikdo není trvale hlášen platí, že volí
takový objem a četnost svozu, aby měsíčně byl
tento objem minimálně 30 l (to znamená, že
nejlevnější možnost např. pro majitele objektů k
rekreaci nebo zcela prázdných domů je zaplatit si
popelnici o objemu 120 l s četností vývozu 1x
měsíčně). Zdá se to poměrně složité, ale jde pouze o
dva výpočty, které jsou zvládnutelné. Na základě
nich Vám vyjde minimální objem a četnost svozu,
které můžete zvolit, nic pochopitelně nebrání volit i
další varianty, které minimální hranici překračují.
Součty jednotlivých poplatků za každý kalendářní
měsíc při výše stanovené sazbě poplatku 0,55 Kč za
litr a měsíc a tedy roční souhrnnou platbu poplatku
přináší uvedená tabulka. Podle ní si můžete
porovnat letošní ceny poplatku a ceny pro rok 2022
již počítané podle nového zákona. Bohužel, u
většiny sazeb dochází ke zvýšení, ale to nemůžeme
nijak ovlivnit. Zvýšení je navíc nerovnoměrné,
dokonce zde došlo i v jednom případě ke snížení
ceny, to vše je způsobeno tím, že sazby nebyly v
minulosti správně a proporčně nastaveny; nyní se
tyto rozdíly odbourávají a systém je spravedlivý,
protože jediným ukazatelem je objem popelnice pro
jednu nemovitost na měsíc).
Co Vás nyní čeká:
- seznámit se s obecně závaznou vyhláškou o
poplatku za komunální odpad, která bude
vydána do 15. prosince 2021, kde naleznete
závazné informace o výši poplatku a ohlašovací
povinnosti
- do 15. února 2022 musíte na obecní úřad
doručit vyplněné ohlášení plátce, které je na
straně 12 nebo je k dispozici na webu obce či na
podatelně úřadu, ve kterém si zvolíte objem
popelnice a četnost vývozu a vyplníte základní
informace
- po kontrole, zda objem a četnost odpovídá
podle počtu hlášených osob minimálnímu
základu poplatku, obdržíte známku na
popelnici, kterou si vylepíte tak, jako jste byli
do letoška zvyklí
- poplatek příští rok neplatíte, bude se hradit až
na počátku dalšího roku zpětně za rok 2022,
kdy si opět na úřad půjdete vyzvednout novou
známku
- v průběhu roku či na počátku roku
následujícího je možné učinit nové ohlášení

plátce a změnit objem či četnost svozu, poplatek
bude následně vypočten jako součet jednotlivých
měsíčních plateb, to platí i v případě
odstěhování, prodeje nemovitosti či
přistěhování během roku.
V případě jakýchkoliv dotazů k novému systému jsme
Vám k dispozici na všech komunikačních kanálech,
neváhejte se na nás obrátit, rádi pomůžeme. Ani my
nejsme z nového systému nadšeni, nový zákon
přináší obci spoustu nové administrativy se správou
poplatku a také vykazováním informací o odpadovém
hospodářství, nově např. místo jedné tabulky musíme
vyplňovat tabulek rovnou 14 (!). Ani my ani Vy s tím
nic nenaděláme, musíme se proto pokusit, aby náběh
nového systému byl plynulý a nepřinášel problémy v
praxi.
I přesto, že jsme měli možnost stanovit platbu
poplatku např. čtvrtletně či pololetně, aby výpadek v
příjmech obce nebyl tak markantní, neudělali jsme
to, protože jsme na Vás nechtěli přenášet zátěž s tím
spojenou. Museli byste si totiž během roku několikrát
vzpomenout a jít na úřad zaplatit dílčí platbu
poplatku za uplynulé tři měsíce. Přišlo nám to šílené,
proto pro rok 2022 výpadek v příjmech za likvidaci
odpadu pokryje obec a věříme, že nezklamete naši
důvěru a poplatek v příštím roce zpětně uhradíte a
nebudete se spoléhat na to, že tento rok máte vývoz
díky vyzvednuté známce zdarma. Pro ty, kteří
poplatek nezaplatí, nebudeme mít slitování a
automaticky zahájíme řízení dle daňového řádu, v
takovém případě lze poplatek navýšit až na
trojnásobek a okamžitě jej vymáhat i exekučně. Do
této situace bychom se neradi dostali nejen my, ale
nejspíš ani Vy, proto si pamatujte, že až půjdete v
lednu 2023 pro novou známku, musíte předtím
zaplatit poplatek za rok 2022 (ať už platíte osobně na
pokladně nebo bezhotovostně převodem na účet).
Děkuji všem za pochopení a spolupráci, společně to
zvládneme!
Martin Hakauf

DOPRAVA
Dokončení rekonstrukce ulice Ke Studánce
V říjnu byla dokončena rekonstrukce povrchu ulice
Ke Studánce. Ta byla nově vyasfaltována až po
křižovatku s ulicí Široká, na počátku byla
vybudována zvýšená plocha dle požadavků
dopravního inspektorátu Policie ČR (pro řidiče
značí vjezd do obytné zóny a s tím spojenou změnu
dopravního režimu). Nově vybudován byl také
chodník, ten původní už byl na konci životnosti.
Oprava je součástí kompletní rekonstrukce
místních komunikací, kterou jsme v roce 2019
naplánovali a která od roku 2020 probíhá. Opraveny
byly již ulice Za Zámkem a Strmá, aktuálně ještě
probíhají práce v ulici U Obory. Tam se očekává
ukončení prací v polovině prosince, narazili jsme
jako i mnozí další stavebníci na nedostatek
některých materiálů a zaměstnanců, stavební práce
proto nabraly zpoždění. Stavební firma nicméně
dělá maximum, aby práce stihla v plánovaném
termínu dle smlouvy. V polovině června jsme navíc
obdrželi informaci, že se nám podařilo získat dotaci

na opravu této ulice ve výši téměř 6 milionů Kč.
Dotace nám byla poskytnuta v plné výši na všechny
uznatelné náklady, bez jakéhokoliv krácení. Obec tak
z vlastních zdrojů bude hradit jen neuznatelné
náklady (např. vjezdy či zeleň, tedy věci, které přímo
nesouvisí s komunikací).
V příštím roce očekáváme dokončení zbývající části
ulice Ke Studánce a U Obory a také rekonstrukci ulic
Za Školou a Ke Křížku, včetně nového chodníku v
serpentinách. V roce 2022 bychom také rádi zahájili
stavbu chodníku v ulici Baštecká, ke kterému se
dokončuje projektová dokumentace. Na část prací
budeme opět žádat o dotaci z MMR, část budeme
zřejmě hradit z vlastních zdrojů.
Na rok 2023 jsou plánovány další rekonstrukce ulic,
jejich realizace ale bude záležet na výsledku voleb a
případném novém vedení obce, proto je zatím
veřejně neslibujeme.
Martin Hakauf

Obnova polní cesty do Předboje
Od jara pracujeme na obnově historické polní cesty
spojující Panenské Břežany a Předboj. Na přelomu
léta a podzimu došlo k dalšímu kroku v obnově této
spojnice. Cesta byla geodetem vytyčena v terénu,
došlo k jednání s majiteli okolních pozemků, které
jsme informovali o zamýšlených pracích.
Následovat budou terénní úpravy, aby se cesta stala
průchozí (často prochází přímo stávající mezí s
křovím), aktuálně vybíráme firmu, která tyto práce
ideálně během zimy udělá. Většinu vegetace
chceme na místě zmulčovat, aby se nemusela

zbytečně odvážet, stejně tak na mezi shromážděné
kameny a další materiál použijeme přímo v místě
na zpevnění cesty, náklady tak nebudou nijak
vysoké. Na konci listopadu na místě proběhne
schůzka s krajinářkou, která navrhne výsadbu keřů
a stromů, které doplní stávající vegetaci. Vzhledem
k tomu, že cesta vede na hranici katastru naší obce
a obce Veliká Ves (každá obec vlastní zhruba
polovinu cesty), jde o společný projekt s našimi
velkoveskými sousedy, náklady hradíme společně.
Ke spolupráci se připojí také Předboj a zprůchodní
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svůj malý kus cesty tak, aby cesta byla úplně a
pohodlně průchozí až do Předboje.
V minulosti byla celá řada tradičních
komunikačních tras v našem okolí zrušena, přestaly
být používány nebo byly rozorány. To, jak nám tyto
cesty chybí, se ukázalo na počátku roku, kdy mnozí
z nás hledali možnosti pro pěší vycházky v katastru
obce. Ale i obecně v obci není mnoho pěších tras,
kterými by se dalo jít mimo zastavěné území na
procházku s kočárkem, dětmi nebo jen tak. To

chceme změnit a tato pěší trasa v délce přes 1,5 km
se může stát ideálním cílem pěších, místem, kde je
hezký rozhled do krajiny. Do Předboje vede z Břežan i
druhá polní cesta, která je hojně využívána, s nově
vybudovanou tak bude možné vytvořit okruh, aby se
výletníci nemuseli vracet stejnou cestou. I tuto polní
cestu k předbojskému rybníku chceme v příštím roce
upravit a obnovit původní alej hrušní, které jsou již
na konci svého života a většina z nich je uschlá.

Aktuality ke stavbě vysokorychlostní trati v katastru obce
Koridor pro stavbu vysokorychlostní železnice
(VRT) se v územním plánu obce nachází od
samého počátku, je přebírán z nadřazené
plánovací dokumentace. Obec tak není schopná
stavbě vysokorychlostní železnice na svém území
zabránit (maximálně ji může zbrzdit), jde o
liniovou stavbu mezinárodního v ýznamu,
investorem je stát. Neznamená to, že bychom ale
měli rezignovat na jakékoliv připomínky a jen
nečinně přihlížet. Obec musí již od počátku
důsledně hájit své zájmy a zájmy občanů, aby
dopady výstavby či následného provozu byly pro
občany co nejmenší, ba naopak, aby přinesly i něco
pozitivního (např. vyřešení hluku z dálnice, který
obec léta trápí). Obec se kromě vlastních kroků
proto také připojila k memorandu téměř 100 obcí a
měst, které v otázce VRT postupují společně a mají
velmi silnou vyjednávací pozici vůči státu, který
stavbu připravuje. Obec je také členem sdružení
obcí a spolků s názvem SOS Koridor D8, který se
primárně zabývá situací kolem dálnice D8 z
hlediska dopravy, stavby logistických areálů a
dalších záměrů, které mají dopad na životní

prostředí a na kvalitu života v oblasti od Zdib až po
Novou Ves. Sdružení se nyní začalo více zabývat i
liniovou stavbou VRT, jelikož přes naše území
budou procházet dvě liniové stavby, a tím i dva
zdroje hluku, emisí a dalších negativních jevů
(dálnice D8 a železniční trať). Obě stavby spolu
zásadně souvisí a požadujeme je proto řešit
společně a odstranit kumulované negativní jevy s
nimi související. Již několik měsíců probíhají
jednání ohledně řešení, jakým způsobem nejlépe
přistoupit k otázce realizace VRT a jedním z výstupů
společných jednání je požadavek na vytvoření
krajinné studie v celém území zasaženém stavbou
VRT (cca 1500 km2).
Územní studie krajiny by měla sloužit k
argumentaci zapojených obcí směrem ke Správě
železnic a Ministerstvu dopravy, které stavbu
připravují, potažmo i dalším státním subjektům.
Měla by obci pomoci lépe definovat požadavky,
které bychom měli mít například k protihlukovým
opatřením, na opatření k propustnosti krajiny, ale i
argumenty proti dalším záměrům v okolí a jejich
úpravám (dálnice, logistická centra apod.). Územní
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studie by měla řešit celé území komplexně, nikoliv
aby jednala každá obec sama za sebe a řešila jen své
zájmy. Územní studie také může odhalit další
negativní jevy a souvislosti, o kterých zatím
nevíme, nebo je tušíme, ale nemáme je jak
verifikovat, a těžko se pak požaduje jejich
odstranění u jednotlivých záměrů v území. V
jednotlivých návrzích usnesení k tomuto bodu jsou
i některé deklaratorní politické proklamace, které
nám budou sloužit k tomu, že můžeme více "tlačit"
na investory a státní subjekty k dosažení svých
zájmů v rámci jednotlivých záměrů na našem
katastrálním území. Tímto přístupem deklarujeme,
že máme zájem jednat, ale podmínkou je dosažení
shody na opatření, která omezí negativní jevy (hluk
z dálnice, protihluková a protiemisní opatření v
případě VRT, zachování zelené a prostupné krajiny
a podobně).

• pořizovatelem krajinného plánu bude jiný subjekt
než MŽP ČR, přičemž MŽP ČR, příp. jiná státní či
nezávislá akademická instituce s odpovídající
odborností bude odborným garantem krajinného
plánu;
• bude ze strany zpracovatele krajinného plánu, resp.
pořizovatele krajinného plánu umožněna aktivní
participace obce Panenské Břežany na tvorbě
krajinného plánu na území katastru obce Panenské
Břežany, se zohledněním připomínek obce Panenské
Břežany na jejím katastrálním území;
II. konstatuje, že v rámci přípravy VRT Podřipsko - 1.
úseku vysokorychlostní trati Praha - Drážďany
požaduje vyřešení následujících připomínek:
• zajištění protihlukové ochrany z dálnice D8 v
katastru obce Panenské Břežany jako souběžného
zdroje hluku,
• vybudování dostatečných protihlukových opatření
(tunel/protihlukový val) v přímé návaznosti na
drážní těleso k minimalizaci hluku ze sběrače
jedoucího vlaku,
• ozelenění prostoru mezi drážním tělesem a obytnou
zástavbou v co největší možné šíři k minimalizaci
prachové zátěže,
• zajištění prostupů krajinou přes drážní těleso pro
pěší, cyklisty, hospodařící zemědělce včetně
ekoduktů pro zvěř.

Vzhledem k tomu, že jde o zásadní věc, přijalo k
tomu na můj návrh zastupitelstvo obce následující
usnesení:
Zastupitelstvo obce Panenské Břežany
I. souhlasí s vytvořením krajinného plánu - územní
studie pro území zasažené výstavbou VRT Podřipsko 1. úseku vysokorychlostní trati Praha - Drážďany pro
katastr obce Panenské Břežany dle "Předběžného
konceptu zadání krajinné studie v linii trasování VRT
Praha - Drážďany", a to za předpokladu, že:
• pořizovatelem krajinného plánu bude Ministerstvo
životního prostředí České republiky (dále také jako
"MŽP ČR") nebo

III. konstatuje, že souhlas s vytvořením krajinného
plánu - územní studie pro území zasažené výstavbou
VRT Podřipsko - 1. úseku vysokorychlostní trati Praha
- Drážďany pro katastr obce Panenské Břežany dle
bodu I tohoto usnesení, stejně tak připomínky dle
bodu II. tohoto usnesení nenahrazují stanovisko obce
k záměru VRT Podřipsko - 1. úseku vysokorychlostní
trati Praha - Drážďany v případném budoucím řízení o
posuzování vlivů na životní prostředí, jakož i v
případném budoucím územním či stavebním řízení,
dle platných právních předpisů.
I nadále budeme sledovat aktuální vývoj v
přípravách VRT a za obec ve spolupráci s ostatními
vystupovat vždy tak, aby dopady stavby a provozu
byly co nejmenší a abychom dosáhli maximálních
opatření na zmírnění hlukové, prachové a další
zátěže.
Martin Hakauf

BEZPEČNOST
Informace o činnosti městské policie v obci
Dne 8. 5. 2021 řešila hlídka MP Odolena Voda
několik přestupků dle zákona o obcích č. 128/2000
Sb. dle § 66d odst. 1 písmeno c) - fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že naruší životní prostředí v
obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
Všechny tyto přestupky MP Odolena Voda během
pár dní vyřešila.
Dne 15. 5. 2021 řešila hlídka 1x neoprávněné stání s
vozidlem v komunikaci, kdy se přestupce dopustil
souběhu přestupků 1. porušení § 39 odst. 5 –
nedovolené stání s vozidlem v obytné zóně mimo
vyhrazená místa a 2. porušení § 25 odst. 3, v obou
případech se jednalo o porušení zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Dne 18. 5. 2021 proběhla v ZŠ Panenské Břežany
preventivně výchovná přednáška od strážníkapreventisty v programu MŠMT.
Dne 25. 5. 2021 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Prevence
byla úspěšná a maximální povolenou rychlost v
obci podle § 18 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb.
nepřekročil žádný z kontrolovaných řidičů.
Dne 27. 5. 2021 dohlížela hlídka MP Odolena Voda
na průběh akce 79. výročí operace Anthropoid –
Den Jana Kubiše. Během této akce hlídka
zaznamenala pouze 1x přestupek v dopravě, dále se
událost obešla bez další potřeby zásahu ze strany
strážníků MP.
Dne 14. 6. 2021 obdržela hlídka MP Odolena Voda
žádost o součinnost od OOP Odolena Voda týkající
se volně pobíhajícího psa v ulici Zahradní. Volné
pobíhaní psů po intravilánu obce je regulováno
obecně závaznou vyhláškou obce č. 4/2018.
Dne 25. 6. 2021 zaznamenala hlídka 2x přestupek
ohledně stání vozidel na chodníku v rozporu s § 53
odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích. Tentýž den hlídka
zaznamenala během hlídkové činnosti rovněž 2x
přestupek porušení DZ č. B1 – Zákaz vjezdu všech
vozidel (v obou směrech) v ulici U Obory.
Dne 28. 6. 2021 obdržela hlídka MP Odolena Voda
žádost o součinnost ve věci pátrání po podezřelé
osobě, která měla vniknout do RD, kde měla odcizit
finanční hotovost, mobilní telefon, notebook a další
věci. Hlídka MP Odolena Voda podezřelého nalezla
a zajistila do příjezdu hlídky PČR.

Dne 29. 6. 2021 zaznamenala hlídka MP Odolena
Voda 2x přestupek porušení DZ č. B1 – Zákaz vjezdu
všech vozidel (v obou směrech) v ulici U Obory.
Dne 7. 7. 2021 obdržela hlídka MP Odolena Voda
oznámení o porušení zákona o obcích č. 128/2000
Sb., kdy podezřelý měl svým jednáním odložit
odpad mimo místo tomu vyhrazené. Hlídka tento
přestupek následně vyřešila.
Dne 14. 7. 2021 zaznamenala hlídka 1x přestupek
ohledně stání vozidla na chodníku v rozporu s § 53
odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích.
Dne 8. 7. 2021 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. překročil 1 řidič.
Dne 22. 7. 2021 zaznamenala hlídka 1x přestupek
porušení DZ č. B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v
obou směrech) v ulici U Obory a 1x porušení DZ B13
– zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez, taktéž v ulici U Obory.
Dne 23. 7. 2021 zaznamenala hlídka 1x přestupek
ohledně stání vozidla na chodníku v rozporu s § 53
odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích.
Dne 17. 8. 2021 zaznamenala hlídka MP Odolena
Voda 2x přestupek porušení DZ č. B1 – Zákaz vjezdu
všech vozidel (v obou směrech) v ulici U Obory.
Dne 18. 8. 2021 obdržela hlídka oznámení o
podezření z přestupku proti zák. č. 128/2000 Sb. - §
66d odst. 1 písm. c) - odkládání odpadu mimo místo
k tomu vyhrazené. Tento přestupek hlídka vyřešila
na základě důkazního materiálu a po místním
šetření příkazem na místě. Dále hlídka
zadokumentovala 1x přestupek stání s vozidlem na
chodníku v ulici Hlavní.
Dne 27. 8. 2021 zaznamenala hlídka 1x přestupek
porušení obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2019, o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Tento přestupek hlídka na místě
vyřešila.
Dne 7. 9. 2021 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Maximální
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povolenou rychlost v obci podle § 18 odst. 4 zák. č.
361/2000 Sb. překročil 1 řidič.
Dne 20. 9. 2021 zadokumentovala hlídka 3x
porušení § 39 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. –
nedovolené stání s vozidlem v obytné zóně mimo
vyhrazená místa.
Dne 29. 9. 2021 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 13. 10. 2021 zjistila hlídka MP volně
pobíhajícího psa v ulici Na Pískách. Psa se podařilo
předat majiteli a přestupek porušení obecně
závazné vyhlášky obce na místě vyřešit.

Dne 16. 10. 2021 zadokumentovala hlídka 1x
porušení § 39 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. –
nedovolené stání s vozidlem v obytné zóně mimo
vyhrazená místa.
Dne 22. 10. 2021 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 22. 10. 2021 řešila hlídka MP porušení obecně
závazné vyhlášky obce č. 1/2019 Sb., o odpadech. K
porušení došlo odložením velkoobjemového
odpadu do nádoby na tříděný komunální odpad.
Městská policie Odolena Voda

Usnesení zastupitelstva obce
Dne 20. května 2021 Zastupitelstvo obce
Panenské Břežany
• delegovalo v souladu s § 84, odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů pana Mgr. Martina
Hakaufa, starostu obce Panenské Břežany, a jeho
náhradníky pana Libora Lesáka, místostarostu
města Kralupy nad Vltavou a pana Martina Kupku,
starostu obce Líbeznice jako zástupce obce
Panenské Břežany k zastupování na všech
mimořádných a řádných valných hromadách
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., IČO
4635691, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085,
které se budou konat v roce 2021;
• schválilo uzavření smlouvy o úplatném převodu
kanalizačního řádu mezi obcí Panenské Břežany a
panem V. M., kterou obec nabyde vlastnické právo
ke kanalizačnímu řadu v ulici Nad Svatou Annou,
a to za kupní cenu 1 000 Kč a pověřilo starostu
obce podpisem této smlouvy;
• schválilo uzavření příkazní smlouvy mezi obcí
Panenské Břežany a společností City Upgrade
s.r.o., IČ 2756021, se sídlem Dukovany 221, 675 56
Dukovany, k zajištění činnosti organizátora
architektonické soutěže „Nové společenské
centrum v Panenských Břežanech“, a to za
sjednanou cenu 235 000 Kč bez DPH a pověřilo
starostu obce podpisem této smlouvy;
• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na
pozemku p. č. 472/2 v k. ú. Panenské Břežany;

II. schválilo umístění stavby zařízení distribuční
soustavy na pozemku uvedeném v odst. I. tohoto
usnesení; III. schválilo uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-6027400/1
mezi obcí Panenské Břežany a společností ČEZ
Distribuce a. s., a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy;
• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na
pozemcích parc. č. 404/2, 464, 406, 471 a 472/9 v k.
ú. Panenské Břežany; II. schválilo umístění stavby
zařízení distribuční soustavy na pozemcích
uvedených v odst. I. tohoto usnesení; III. schválilo
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-6027731/VB/005 mezi obcí Panenské
Břežany a společností ČEZ Distribuce a. s., a
pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy; IV.
zrušilo usnesení zastupitelstva obce Panenské
Břežany č. 09-11/03/2021/ZO ze dne 11. 03. 2021,
kterým zastupitelstvo obce schválilo záměr zřídit
věcné břemeno na pozemcích p. č. 404/2, 464 a
406 v k. ú. Panenské Břežany.
Dne 21. června 2021 Zastupitelstvo obce
Panenské Břežany
• schválilo účetní závěrku obce Panenské Břežany
za rok 2020;
• schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola Panenské Břežany za
rok 2020 a rozhodlo o rozdělení hospodářského
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výsledku tak, že zisk z hlavní činnosti ve výši 10
831,11 Kč bude převeden do rezervního fondu této
příspěvkové organizace, a část zisku z vedlejší
činnosti ve výši 45 000 Kč bude převedena do fondu
odměn a zbývající část zisku z vedlejší činnosti ve
výši 24 764 Kč bude převedena do rezervního fondu
této příspěvkové organizace;
• schválilo závěrečný účet obce Panenské Břežany
za rok 2020 spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrady;
• I. schválilo přistoupení obce Panenské Břežany k
Memorandu o vzájemné spolupráci proti
současnému provedení a umístění vysokorychlostní
trati, ve znění dle přílohy tohoto usnesení; II.
schválilo dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné
spolupráci proti současnému provedení a umístění
vysokorychlostní trati, ve znění dle přílohy tohoto
usnesení. Předmětem dodatku je doplnění dalšího
ustanovení Memoranda z 25. 5. 2021 a přistoupení
nových stran Memoranda;
• schválilo dodatek č. 1. ke Smlouvě o smlouvě
budoucí směnné, uzavřené dne 23. 1. 2020 mezi
obcí Panenské Břežany a paní P. M., a paní J. M.,
kterým se mění termín uzavření směnné smlouvy
tak, že směnná smlouva bude uzavřena nejdéle do
31. 12. 2022 a pověřilo starostu obce vyhotovením a
podpisem uvedeného dodatku;
• schválilo bezúplatnou směnu části pozemku p. č.
472/1 označeného geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 687-063/2020 jako pozemek
parc. č. 472/47 v k. ú. Panenské Břežany o výměře
56 m2, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001,
za část pozemku parc. č. 58 označeného
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
687-063/2020 jako pozemek parc. č. 58/2 v k. ú.
Panenské Břežany o výměře 56 m2, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 523 a pověřilo starostu obce
sestavením směnné smlouvy a jejím podpisem;
• I. schválilo nabytí vlastnictví nemovité věci - části
pozemku p. č. 395/6, označené GP pro rozdělení
pozemků č. 735-27/2021 jako pozemek p. č. 395/13
o výměře 293 m2, který je zapsán na LV 398, a to za
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 do majetku obce
Panenské Břežany a pověřuje starostu obce
sestavením kupní smlouvy a jejím podpisem; II.
schválilo nabytí vlastnictví nemovité věci - části
pozemku p. č. 395/5, označené GP pro rozdělení
pozemků č. 735-27/2021 jako pozemek p. č. 395/12
o výměře 141 m2, který je zapsán na LV 400, a to za
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 do majetku obce

Panenské Břežany a pověřilo starostu obce
sestavením kupní smlouvy a jejím podpisem;
• schválilo Dodatek č. 1. k Plánovací smlouvě,
uzavřené dne 20. 1. 2020 mezi obcí Panenské
Břežany a spol. CAS – GreenStav s. r. o., se sídlem
Husova 438/2, 400 07 Ústí nad Labem a spol.
Riviera 21 s. r. o., se sídlem Růžová 972/1, 110 00
Praha 1 a pověřilo starostu obce podpisem
uvedeného dodatku;
• schválilo Dodatek č. 1. k Plánovací smlouvě,
uzavřené dne 20. 1. 2020 mezi obcí Panenské
Břežany a panem J. N. a spol. DOMY A PARCELY 21
s. r. o., se sídlem Husova 438/2, 400 07 Ústí nad
Labem a pověřilo starostu obce podpisem
uvedeného dodatku;
• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na
pozemcích p. č. 126/14 a parc. č. 126/44 v k. ú.
Panenské Břežany; II. schválilo umístění stavby
zařízení distribuční soustavy na pozemcích
uvedených v odst. I. tohoto usnesení; III. schválilo
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-6027031/VB/009 mezi obcí Panenské
Břežany a společností ČEZ Distribuce a. s., a
pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy;
• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na
pozemku parc. č. 126/14 v k. ú. Panenské Břežany;
II. schválilo umístění stavby zařízení distribuční
soustavy na pozemku uvedeném v odst. I. tohoto
usnesení; III. schválilo uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-6028339/VB/01 mezi obcí
Panenské Břežany a společností ČEZ Distribuce a.
s., a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy.
Dne 6. září 2021 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany
• schválilo soutěžní podmínky architektonické
soutěže o návrh na řešení projektu „Obecní dům
Panenské Břežany“ ze dne 19. 7. 2021;
• schválilo přijetí dotace jejímž poskytovatelem je
Ministerstvo životního prostředí v rámci OP
Životní prostředí a jejímž příjemcem je DSO Dolní
Povltaví na akci „Domácí kompostéry pro občany
obcí Dolního Povltaví“ v celkové výši 1 136 037,75
Kč s podílem spoluúčasti obce ve výši 41 514,70 Kč;
• schválilo přijetí dotace jejímž poskytovatelem je
MMR v rámci Programu rozvoje regionů 2019+ na
akci „Rekonstrukce ulice U Obory, Panenské
Břežany“ ve výši 4 763 020 Kč se spoluúčastí obce
ve výši 1 190 755 Kč;
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• I. schválilo zřízení zástavního práva k části
pozemku p. č. 472/3 v k. ú. Panenské Břežany,
zapsaného na LV 10001 vedeného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-východ., označených na základě GP k
rozdělení pozemku č. 534-149/2015 jako pozemek
p. č. 472/38 o výměře 12 m2 a „díl a“ o výměře 8
m2; II. schválilo
uzavření zástavní smlouvy č.
GHL076800873/2013/Z2 mezi mBank S.A., se
sídlem ul. Prosta 18, Varšava, Polská republika,
vykonávající bankovní činnost na území České
republiky prostřednictvím pobočky banky mBank
S.A., organizační složka, se sídlem Pernerova
691/422, Praha 8 jako zástavním věřitelem, obcí
Panenské Břežany, se sídlem Hlavní 17, Panenské
Břežany jako zástavcem a paní A. K. a P. K. jako
klienty, a pověřilo starostu obce uzavřením
smlouvy.
Dne 11. října 2021 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany
• schválilo bezúplatné nabytí pozemků p. č. 478/1 a
p. č. 530 v k. ú. Panenské Břežany, zapsané na listu
vlastnictví č. 513 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod z vlastnictví paní L. L. Ž. a paní L. Ž. do
vlastnictví obce Panenské Břežany a pověřilo
starostu obce podpisem darovací smlouvy;
• I. schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č.
459 o výměře 179 m2; části pozemku p. č. 472/9,
označenou geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 721-3918a/2020 jako pozemek parc. č.
472/49 o výměře 7 m2; části pozemku parc. č. 472/9,
označenou geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 721-3918a/2020 jako „díl b“ o výměře
91 m2; části pozemku parc. č. 6/8, označenou
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
650-79/2020 jako pozemek p. č. 6/22 o výměře 265
m2; části pozemku parc. č. 472/7, označenou
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
591-288/2017 jako „díl c“ o výměře 165 m2; a části
pozemku p. č. 57/1, označenou geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 591-288/2017
jako „díl b“ o výměře 42 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 vlastnictví
obce Panenské Břežany do vlastnictví
Středočeského kraje; II. schválilo bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 474/3, označenou
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
591-288/2017 jako „díl a“ o výměře 24 m2; části

pozemku parc. č. 441/1, označenou geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 591-288/2017
jako „díl d“ o výměře 12 m2; části pozemku parc. č.
465, označenou geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 591-288/2017 jako „díl a“ o
výměře 24 m2; části pozemku parc. č. 465,
označenou geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 721-3918a/2020 jako „díl e“ o výměře
344 m2; části pozemku parc. č. 465, označenou
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
721-3918a/2020 jako „díl d“ o výměře 399 m2; části
pozemku parc. č. 465, označenou geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 721-3918a/2020
jako pozemek parc. č. 465/4 o výměře 179 m2; části
pozemku parc. č. 474/3, označenou geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 720-3918b/2020
jako pozemek parc. č. 474/11 o výměře 257 m2;
části pozemku parc. č. 474/3, označenou
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
722-3918d/2020 jako pozemek parc. č. 474/10 o
výměře 30 m2; části pozemku parc. č. 474/3,
označenou geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 722-3918d/2020 jako pozemek parc. č.
474/9 o výměře 118 m2 a části pozemku parc. č.
441/1, označenou geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 721-3918c/2020 jako
pozemek parc. č. 441/5 o výměře 629 m2, vše v k. ú.
Panenské Břežany a vše zapsáno na listu vlastnictví
č. 262 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví obce Panenské
Břežany;
• udělilo výjimku z opatření obecné povahy č.
2/2018, územní opatření o stavební uzávěře, pro
stavební záměr „Skladov ý areál Klíčany přístřešek“ dle projektové dokumentace pro
společné povolení vypracované Ing. Martinem
Janečkem, 7/2021;
• I. rozhodlo v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 3
Oznámení o zahájení výběrového řízení –
zadávacích podmínek o zrušení výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu na služby pod názvem
„Zpracování PD na akci Výstavba nového pavilonu
MŠ Panenské Břežany“. Důvodem zrušení
výběrového řízení je, že cena nejvýhodnější
nabídky je nad rozpočtové možnosti zadavatele; II.
schválilo nové vyhlášení výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu na služby pod názvem
„Zpracování PD na akci Výstavba nového pavilonu
MŠ Panenské Břežany“; III. pověřilo starostu obce
jmenováním tříčlenné komise v souladu s § 42 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
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zakázek (dále jen „Zákon“). Zastupitelstvo obce
tímto pověřilo jmenovanou komisi k provádění
úkonů podle Zákona. Jedná se především o úkony
spojené s otevíráním nabídek, posouzením a
hodnocením nabídek. Zastupitelstvo obce pověřilo
starostu obce provedením výběru dodavatele na
základě doporučení hodnotící komise. Dále
zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce
provedením případného vyloučení účastníka
výběrového řízení a případného rozhodnutí o
zrušení výběrového řízení v zákonem stanovených
případech. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem;
• souhlasilo s vytvořením krajinného plánu –
územní studie pro území zasažené výstavbou VRT
Podřipsko – 1. úseku vysokorychlostní trati Praha –
Drážďany pro katastr obce Panenské Břežany dle
„Předběžného konceptu zadání krajinné studie v

linii trasování VRT Praha – Drážďany“ (text celého
usnesení na str. 15);
• schválilo zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 472/3 v k. ú. Panenské Břežany; II.
schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-6027334/VB/001
mezi obcí Panenské Břežany a společností ČEZ
Distribuce a. s., a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy;
• I. schválilo zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 464 v k. ú. Panenské Břežany; II.
schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-6016115/VB/1 mezi
obcí Panenské Břežany a společností ČEZ
Distribuce a. s., a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy.
Věra Dobrevová

Léto a začátek nového školního roku v dětské skupině
Ani o prázdninách se dveře ve skupince nezavřely
a tak jsme si celé léto mohli užívat spolu s
kamarády nádherné počasí. Znovu jsme se
shledali s některými dětmi, které k nám chodily v
předchozím roce a užili jsme si spoustu legrace.
Starší děti připravily pro jejich mladší kamarády
stopovačku po lese, na jejímž konci se skrýval
sladký poklad a také jsme naplno prožívali dění
okolo letních olympijských her. Děti každý den
trénovaly různé olympijské disciplíny, vyrobily si i
své vlastní olympijské vlajky a medaile. Léto
uběhlo jako voda.

S novým školním rokem některé děti nastoupily
do základní školy, do mateřské školy a my jsme ve
skupině přivítali pár nových kamarádů. Měsíc září

tak proběhl především v duchu adaptace,
seznamování se s novým prostředím a novými
kamarády. Využili jsme krásné zářijové počasí a
spoustu času jsme trávili při hrách na hřišti, na
Vinici nebo v lese. Pozorovali jsme, jak se na
podzim příroda mění, zkoumali, proč a kam odlétají
někteří ptáčci. Přírodniny, které jsme si nasbírali
při našich procházkách, jsme následně využili k
tvoření mandal a jiných výrobků. Nezapomněli
jsme ani na podzimní sklizeň ovoce a zeleniny. Z
řepy jsme si upekli výborný koláč ke svačině a
použili jsme ji také při výtvarných činnostech jako
tiskátka a šťávu jako vodovky. Z jablíček a mrkve si
děti samy připravily výborný mrkvový salát a
samozřejmě jej hned snědly.
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V říjnu si děti vyrobily draky z listů a velkou radost
jim udělalo dlabání dýní. Z dýní jsme společně
vyrobili tak roztomilá svítící strašidýlka, že se jich
nikdo nebál ani ve tmě. K našim oblíbených
činnostem patří zpěv lidových i tematických
písniček a hra na Orffovy nástroje. Vypadá to, že
máme ve skupince budoucí nadějné muzikanty.
Také k nám jednoho dne zavítal kouzelník Reno.
Ten si pro děti připravil několik opravdu veselých
kouzelnických triků a všichni jsme se moc a moc
nasmáli. Děti měly možnost na chvíli se stát
kouzelnickými asistenty, vyčarovat mince a
pohladit si opravdového králíka. Teď už se nám do
skupinky pomaličku plíží vánoční nálada. Těšíme
se, až se s Vámi setkáme při rozsvícení vánočního
stromečku na Ovčíně.
Mějte se krásně!
Za kolektiv dětské skupiny Eva Kondelíková

Ze života mateřské a základní školy
Konec školního roku byl ve všech odděleních školy
naplněný slavnostním loučením, přípravou na rok
další, ale i zábavou. Jen co děti opustily školní
prostředí a byly již myšlenkami na prázdninách,
školu čekala částečná obnova několika prostor.
Hned po ukončení letního provozu MŠ jsme začali
výmalbou ZŠ i MŠ. Stejně tak jako v uplynulých
letech, tak i letos jsme se mohli spolehnout na
kvalitní rychlou práci firmy, která má s naší školou
nemalé zkušenosti. Výmalbu školy jsme se tento
rok rozhodli obohatit o krásné pohádkové obrázky
v chodbě u MŠ. Přeci jen těmito prostory prochází
každý den děti z celé naší školy. Zde bychom mohli
chválit jen sami sebe, ale v tomto případě nám se
všemi výmalbami po celé škole pomáhala
kolegyně, paní ředitelka ze ZŠ a MŠ Kojetice, které
patří velké díky.
Další fází byla mnohem větší rekonstrukce
podlahy v prvním patře školy. Třída prvňáčků a
druháčků byla diskutovaným tématem již několik
let. Po několika opakovaných opravách jsme se
rozhodli přistoupit k celkové rekonstrukci a
položení zcela nové, již výše zmiňované, podlahy.
O tuto práci se postarala též spolehlivá a
prověřená firma, která současně dodala i několik
nových nábytkových dílců. Třída třetího a čtvrtého
ročníku má zcela nové skříně zhotovené přímo na

míru daného prostoru, chodba v prvním patře
disponuje novým čtenářským pultem, který je
využíván nejen pro čtenářské chvilky, ale také pro
doučování žáků, výtvarné tvoření či k samostudiu.
Celkové úpravy a práce, které se realizovaly
během letních prázdnin, byly ukončeny těsně
před přípravným týdnem pedagogického sboru,
tedy v předposledním srpnovém týdnu. Nutno
podotknout, že s výsledkem jsme více než
spokojeni a vnitřní prostory školy dostaly
prozatím první dávku „omlazení“.
Letní prázdniny nebyly jen ve znamení oprav.
Zcela nově jsme poskytli prostory školy a školní
zahrady příměstským táborům, které se těšily

ŠKOLSTVÍ
velkému ohlasu a naplněnosti obou termínů. S
potěšením mohu říci, že agentura „Tělo v pohybu“
přislíbila spolupráci i v právě probíhajícím školním
roce.
V neposlední řadě bych touto cestou chtěla znovu
mnohokrát poděkovat všem mým kolegům, jak
pedagogům, tak pochopitelně i nepedagogickým
pracovníkům, za velkou pomoc při úklidových
pracích, zajištění provozu a dohledu o letních
prázdninách.
Přeji nám všem, abychom prožili co nejklidnější
podzimní čas. Pevně doufám, že nás nezasáhne v
nadcházejícím období další vlna neočekávaných
událostí, a budeme se moci plně soustředit na
vzdělávací oblast tak, jak jsme zvyklí a umíme
nejlépe.
Soňa Řepová, ředitelka školy

Loučení se školním rokem v základní škole
Poslední dny školního roku 2020/2021 si žáci naší
školy náramně užili. Na pondělí byl pro děti
připravený pestrý program. Bylo hezky, proto jsme
se co nejdříve přemístili na školní zahradu, kde na
děti čekalo překvapení. Nebylo třeba děti dlouze
pobízet, skákacího hradu si ihned začaly dosyta
užívat. Pro velký zájem jsme museli brzy stanovit
dobu skákání! Po obědě a polední pauze se
pokračovalo. Kdo zrovna neskákal, nechal si na
obličej namalovat postavu z pohádky nebo podle
své fantazie různé malůvky. A pak jsme se všichni
přemístili do amfiteátru na divadelní představení o
starých pověstech českých, tak trochu v jiném
provedení.
Loučení se školním rokem bylo zároveň i loučením
s našimi „čtvrťáky“. Slavnostní rozloučení proběhlo
v zahradním amfiteátru, kde pozvaní rodiče,
příbuzní a přátelé viděli krátké divadelní
představení v angličtině, které s nimi nacvičila paní
učitelka Šedivá, vyslechli si projev paní učitelky
Hrnčířové (zastupující nemocnou paní ředitelku
Řepovou a tlumočící její pozdravy) a zazpívali si s
dětmi za doprovodu kytary a zvonečku upravenou
verzi písně ,,Pátá“. Poté byla budoucím „páťákům“
připnuta stužka a předány dárkové tašky s knihou a
drobnostmi. Přejeme jim mnoho štěstí, píle a
úspěchů v další cestě za vzděláváním! Den plný

zábavy jsme zakončili společným bubnováním
dětí a rodičů s Adamovými bubny.
Následující den jsme vyrazili na celodenní výlet
do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. V tomto
zábavním parku děti v yzkoušely mnoho
originálních atrakcí, zažily spoustu legrace,
zábavy i poznání. Ve středu 30. června děti
dostaly vysvědčení. Prvňáčci své první v životě a
se samými jedničkami, které si opravdu zasloužili,
protože celý rok pečlivě pracovali a distanční
výuku zvládli na výbornou. Zhodnocení své
celoroční práce si převzali také žáci 2. – 4.
ročníku. A hurá, letní prázdniny, na které jsme se
všichni moc těšili, začaly!
Dvouměsíční prázdniny uplynuly jako voda a
prvňáčci poprvé usedli do lavic naší školy. Za
doprovodu rodičů spolu s nimi přišli na slavnostní
zahájení nového školního roku 2021/2022 také
druháci. Na tento životní okamžik se nezapomíná
do konce života, proto věříme, že naši prvňáčci
budou na svůj první den ve škole vzpomínat s
radostí a úsměvem. Pro prvňáčka je vstup do školy
zdrojem různých pocitů. Nechybí zvědavost,
hrdost, těšení na něco nového, ale i strach z
neznámého, obavy ze selhání. Proto jsme první
dny, než začala opravdová výuka, věnovali

ŠKOLSTVÍ
vzájemnému poznávání. Hráli jsme různé hry,
vyprávěli si zážitky z prázdnin, kreslili nebo jsme
čas trávili na naší krásné školní zahradě. Užívali
jsme si babího léta.

prostředí své třídy. Škola totiž o prázdninách nezela
prázdnotou a tichem, ale naopak v ní probíhal čilý
pracovní ruch. Malovalo se, v 1. ročníku se dělala
nová podlaha, ve 3. a 4. ročníku nové skříně.
Chodba prokoukla nejen vymalováním, ale i pěknou
výzdobou a čtenářským koutkem u knihovny. S
dětmi jsme se upřímně a srdečně přivítali,
představily se jim nové posily pedagogického týmu
a nastínilo, co nás čeká a nemine.
V rámci adaptace na školní prostředí jsme také
podnikli dva školní výlety. Dětem se velice líbilo v
Historyparku v Ledčicích, kde je asi nejvíce
fascinoval archeologický výzkum. Příležitost zahrát
si na opravdového archeologa si nikdo z dětí
nenechal ujít. Rychle se chopily lžíce, štětce i
kyblíku a zanedlouho odkryly hrob keltského
válečníka a pravěké ženy…

Žáci 3. a 4. ročníku se sešli nejen v nové sestavě s
novou třídní učitelkou Jitkou Hrnčířovou, paní
učitelkou angličtiny Pavlou Urbanovou a panem
asistentem Danielem Duškem, ale hlavně v novém

Teď už jen zbývá si do nového školního roku
vzájemně popřát, ať pro nás učení není mučením,
ale příjemnou a užitečnou cestou za věděním a
poznáním.
Mgr. Jitka Hrnčířová a Mgr. Pavla Pristášová

Podzim ve školní družině
Nový školní rok začal pochopitelně návratem žáků
po prázdninách do školních lavic, pozadu ale ovšem
nezůstala ani školní družina, jejíž provoz začal
hned od čtvrtka 2. září 2021. V provozu máme
družinu ranní od 7:00 do 8:00 hod, kterou zajišťuje

náš nový kolega Daniel Dušek a zároveň s námi tráví
jednu hodinu v odpolední družině, jejíž provoz končí
v 16:30 hod. Přihlášených dětí je celkem 20, většina
jsou žáci první a druhé třídy, pouze dva chlapci jsou
ze třídy třetí. Což je výhoda především v tom, že se
dá lépe vyhovět potřebám dětí a činnosti vymýšlet a
přizpůsobit pro téměř shodnou věkovou kategorii.
Nebyl čas ztrácet čas a rovnou jsme se vrhli na
společné aktivity. První týden se žáci seznamovali s
prostředím družiny, s novými žáky prvních tříd, s
pravidly a také s činnostmi, které se během
odpoledne v družině střídají. Nově jsme si zavedli
tzv. smajlotýsky, do kterých děti dle zásluhy sbírají
razítka smajlíků či bručounů. K venkovním aktivitám
využíváme zatím nejvíce školní zahradu. V plánu jsou
také vycházky obcí, obohacené občasným hledáním
ukrytých hádanek a indicií. Aby se nám družina stala
ještě příjemnějším místem a měli se jednotlivci na co
těšit, vyrobili jsme si narozeninovou nástěnku.
Zpětně jsme poblahopřáli těm, kteří již narozeniny
měly o prázdninách a každý oslavenec dostal sladkou
odměnu. Nezbývá, než si tento školní rok přát jedno
jediné: … Aby se nám přání splnilo, nechme ho
nevyřčené.
Veronika Jeřábková
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Nový školní rok v mateřské škole
V červnu nás čekala dojemná a zároveň trochu
smutná povinnost. Nastal čas, kdy jsme se museli
rozloučit s našimi předškoláky. Jejich slavnostní
den začal vystoupením balónkové Evičky, která
měla připravenou perfektní show. Odpoledne jsme
na sobě všichni pocítili notnou dávku nervozity a
napětí. Je to tu! To očekávané vystoupení, na
které děti poctivě nacvičovaly celé jaro.
Představení bylo nádherné a jedno oko nezůstalo
suché. Děti na sebe mohly být náležitě pyšné,
jelikož ovace nebraly konce. Sešlo se nám dvanáct
úžasných dětí, zajímavých osobností a především
dvanáct skvělých kamarádů. Do dalších let jim
přejeme hodně úspěchů, trpělivosti a
nezapomenutelných zážitků.
Dny ubíhaly jako voda a konec školního roku nám
zaklepal na dveře. Děti prožívaly svá prázdninová
dobrodružství, ale my jsme ve školce nezahálely.
Oprášily jsme kabát třídní tabuli a židličkám,
které jsme přetřely. Veselá malba na stěnách nám
zkrášluje chodbu do jídelny a přibyla také nová
tabule. Na tabuli jsou tři symboly, podle kterých
se děti rozhodnou, jak se ráno přivítáme. Můžeme
se objímat, dát si „placáka“ nebo si formálně
podat ruce. Vyzdobily jsme třídu, šatnu,
přichystaly dárečky pro děti a těšily se na známé i
nové tváře.
Září na sebe nenechalo dlouho čekat a naše školka
se znovu otevřela. Shledání to byla obrovská. Děti

nás obohatily svými zážitky z prázdnin, přivítali
jsme mezi námi nové kamarády a společnou cestou
se snažíme o co nejhladší průběh jejich adaptace v
novém prostředí. V poslední řadě se náš tým
rozšířil o novou posilu sl. Anetu Sedláčkovou, která
vykonává funkci školního asistenta. Věříme, že
tento rok nás čeká spousta krásných okamžiků,
nevšedních zážitků a nečekaných dobrodružství.
Nemůžeme se dočkat co nám školní rok 2021/2022
přinese.
Za MŠ Dominika Zrůbecká a Markéta Nedvědová

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Projekt Obecního domu na návsi
Na posledním zasedání v květnu zastupitelstvo obce
na můj návrh jednomyslně odsouhlasilo přípravu
architektonické soutěže, jejímž předmětem bude
revitalizace budovy hostince a společenského sálu
spolu s přilehlou návsí.

komplexní kvality návrhu stavby. Jen pokud se od
samého počátku pečlivě soustředí na svůj záměr, má
šanci po celou dobu kontrolovat proces vzniku,
realizace i provozu stavby a zamezí tak případnému
navýšení nákladů, či dokonce korupci.

Navrhl jsem tento způsob nalezení optimálního
řešení, protože se domnívám, že náves a společenský
dům má být ústředním místem života v obci a
zaslouží si, aby jejich výsledná podoba byla ověřena
právě v architektonické soutěži. Ta oproti běžnému
výběru projektanta nabízí již v první fázi možnost
výběru z konkrétních návrhů řešení. Porota soutěže
je z velké části nezávislá, do finálního výběru se tak
nepromítají osobní či politické vazby či jeden pohled
na řešení, jako by tomu bylo v případě běžnému
výběru projektanta.

Proč je architektonická soutěž lepší než jiný
způsob hledání projektanta?

Všechny materiály a jednotlivé fáze soutěže můžete
sledovat na nově zřízených webových stránkách na
adrese https://panenskebrezany.cityupgrade.cz,
které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

• Přináší konkrétní návrh stavby
Pokud zadavatel zvolí jiný způsob zadání zakázky
než architektonickou soutěž, nemůže si před
vybráním projektanta prohlédnout návrh, protože
jiné způsoby v ýběrového řízení nedovolují
předložení konkrétního návrhu řešení stavby.

• Vybírá se více různorodých řešení
Vyhlašovatel má možnost prostudovat, porovnávat a
vybírat z většího množství řešení zaslaných
soutěžícími. Návrhy tak získá za stejné nebo jen
mírně zvýšené vstupní náklady připravené na
projektovou přípravu stavby.

• Je transparentní a kontrolovatelná
Od vypsání soutěže až po zadání zakázky je možno
kdykoliv kontrolovat proces včetně rozhodování
poroty a odůvodnění jejího výběru. Proto považuje
Česká komora architektů architektonickou soutěž za
transparentní a nejúčinnější způsob zadání veřejné
zakázky na návrh stavby.

• Kritériem pro hodnocení není pouze cena, ale
poměr ceny a kvality

Co je vlastně architektonická soutěž a v čem je
lepší, než běžné výběrové řízení?
Na rozdíl od jiných typů zadávání veřejné zakázky
(např. obchodních soutěží) architektonická soutěž
přináší dostatečně včas konkrétní návrh řešení
stavby. Pro investora totiž není zárukou získání
dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování,
ani seznam předchozích realizací uchazeče o
zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu
bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto
zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním,
funkčním a konstrukčním řešením požadované
stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze.
Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání
architektonické soutěže podle poměru ceny a

Jakákoliv soutěž je konkurenčním bojem a měla by
automaticky vést k nejlepšímu výsledku, v tomto
případě i k nejlepšímu poměru mezi cenou a
kvalitou. Kvalita je chápána jako ucelená harmonie
stavby - architektura - soulad funkčnosti,
hospodárnosti, trvanlivosti, technické vyspělosti,
investiční a provozní náročnosti, krásy...

• Má nezávislou odbornou porotu
Odbornou porotu si skládá vyhlašovatel sám ze
svých zástupců (závislých členů poroty) a z
nadpoloviční většiny nezávislých odborníků
(autorizovaných architektů). Porotci pomáhají
vyhlašovateli definovat jeho požadavky při
sestavení soutěžních podmínek a hodnotí soutěžní
návrhy. Porota funguje nezávisle a zpracuje odborný
posudek.

• Optimalizuje proces a může snížit náklady na
projekt i provedení stavby

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ / INZERCE
Je-li zadání soutěže správně nastaveno, pak může
kvalitní projekt, který ze soutěže vzejde, přinést
značné úspory při navazující projektové
dokumentaci, provedení stavby i provozu budovy.
Součástí soutěžních podmínek mohou být také
požadavky na nízké investiční i provozní náklady
výsledné stavby, které pak musí soutěžící při
hledání řešení respektovat.

• Nabízí rovné šance pro všechny účastníky
Architektonická soutěž nemá žádná diskriminační
kritéria a soutěžící mají rovná práva. Soutěžení a
srovnání s prací ostatních navíc přispívá k
profesnímu růstu architektů. Po ukončení
architektonické soutěže jsou výsledky včetně
jmenovitého hlasování zveřejněny, zároveň je
uspořádána výstava a vydán katalog, případně jsou
v ýsledky zpřístupněny na webu. Zpráv y o
výsledcích soutěže přitahují občany a jsou nejen
nejlepší reklamou pro projekt a dobrou vizitkou
politiků, ale usnadňují budoucí projednávání
jednotlivých projektových fází stavby v případech
sporných investic.
Jsem přesvědčen, že ve světle výše uvedeného obec
získá kvalitní stavbu, kterou využijí všechny
skupiny obyvatel a bude sloužit další desetiletí ke
spokojenosti všech.
Důležitým prvkem architektonické soutěže je
zapojení občanů do celého procesu. Připravili jsme
proto dvě participativní aktivity, které nám
pomohly napovědět, jaké funkce by budova
obecního domu měla obsahovat a jak by měla
vypadat včetně svého okolí na návsi. První aktivitou
byl jednoduchý dotazník, který byl distribuován do
všech poštovních schránek, vyplnit ho bylo možné i
elektronicky. Druhou aktivitou byly kulaté stoly,
kterým předcházela prohlídka budovy, kde si každý
(sešlo se přes 20 občanů s různými názory) mohl
udělat představu, jak hostinec a zejména sál dnes
vypadá. Následně jsme přes dvě hodiny ve dvou
skupinách diskutovali pozitiva či negativa dnešní
stavby, funkce, které má stavba a náves dnes či
chtěné a nechtěné aktivity, které by v ní mohly v
budoucnu probíhat. Diskuse byla velmi zajímavá, a
troufám si říct, že na hlavních bodech se většina
přítomných shodla a v zásadě tak podpořila naší
snahu budovu co nejdříve rekonstruovat tak, aby
mohla sloužit všem společenským a kulturním
aktivitám, které nám dnes v obci chybí.
V červenci se na prvním zasedání sešla porota
soutěže, která si budovu a náves prohlédla, zvolila
předsedkyni, diskutovala a navrhla doplnit

podklady soutěže a schválila soutěžní podmínky,
které následně potvrdilo zastupitelstvo obce na konci
srpna. Komise je ustavena v následujícím složení:
MgA. Markéta Zdebská (předsedkyně), Ing. arch.
Pavel Buryška, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch.
Tomáš Kozelský, Mgr. Martin Hakauf, Ing. Mikuláš
Végh.
V polovině září byla soutěž na projekt obecního
domu definitivně vyhlášena poté, co schválené
soutěžní podmínky obdržely potvrzení regulérnosti
od České komory architektů. Nyní běží zhruba 2,5
měsíců dlouhá lhůta pro uchazeče, aby do soutěže
přihlásily své návrhy. V polovině října proběhla pro
zájemce z řad architektů prohlídka místa, kde se
mohli seznámit se stavem budovy a jejím budoucím
využitím. Porota soutěže následně zasedne 13. a 14.
prosince a po jejím zasedání budou vyhlášeny
konečné výsledky soutěže. Všechny přihlášené
návrhy budou následně vystaveny během výstavy
přístupné veřejnosti. Hned poté začneme jednat s
vítězem a připravovat projektovou dokumentaci a
stavební povolení, abychom byli připraveni na
případné dotační výzvy a mohli začít s realizací.
Martin Hakauf
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