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Z obsahu
LETNÍ KINO BUDE!

2. ročník Břežanského filmového
léta začíná v pátek 19.6. po
setmění promítáním filmu
Poslední aristokratka v parku
Horního zámku. Pojďte si po
“divných měsících” užít trochu
normálního života. Program na
celé léto na straně 5.

DĚTSKÁ SKUPINA OŽILA

Po dvou měsících vynucené
přestávky se do naší dětské
skupiny vrátily děti. Na straně 4
se dočtete, jak si užily dětský den.

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET 2020
V týdnu od 15. do 21. června můžete
hlasovat o projektech letošního
ročníku participativního rozpočtu a
rozhodnout o vítězi. Jejich
představení najdete na straně 6.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
budeme moci stavět. Zrealizovat snad stihneme i
opravu hřiště v ulici Zahradní, dokončujeme také
rekonstrukci školní zahrady s amfiteátrem a
dalšími prvky, která bude hotova v srpnu, a pro
letošek také zmodernizujeme obecní rozhlas. To
jsou zásadní investice roku 2020. Posunula se
rekonstrukce ulice U Obory, vzhledem k omezené
práci úřadů se nám protáhlo získání stavebního
povolení, které budeme mít během léta, ale práce
jsou plánovány na minimálně 4 měsíce. Protože
nechci, aby lidé měli kolem svých domů
rozkopanou silnici celou zimu, stavební firmu
vysoutěžíme během podzimu s tím, že práce
začnou na jaře 2021.

Milí Břežaňáci,

Ani během prázdnin se nezastavíme, bude čas na
další zvelebování veřejných prostranství,
upravíme např. další stání na kontejnery a
věnovat se budeme i přípravě dostavby školy.

za normálních okolností by se pololetí letošního
roku chýlilo ke konci a všichni bychom už
odpočítávali poslední dny do zaslouženého
odpočinku, ale události posledních dnů vše
změnily. Nic nekončí, naopak aktivita všech
během května a června rapidně vzrostla. I my
doháníme věci, které musely počkat. Už jen proto,
že nebylo možné se osobně scházet, úřady měly
omezenou činnost a celkově se život skoro
zastavil. Některé rozjeté plány to i nám trochu
zbrzdilo, ale doufejme, že ne nijak dramaticky.
Nyní finišujeme s projektem oprav tří ulic, věřím,
že během léta vybereme dodavatele a na podzim

Těším se, že se s některými z vás osobně potkám
během projekcí našeho břežanského letního kina
a s těmi ostatními alespoň virtuálně na stránkách
zpravodaje, který vyjde zase na podzim.
Přeji všem krásné a spokojené prázdninové
měsíce!

Martin Hakauf, starosta obce

ZE ŽIVOTA V OBCI
do míst, kde nyní nejsou, ale i další funkce, které
současný analogový rozhlas neumožňuje. Bude
tak možné zpětné přehrání hlášení, rozhlas bude
zasílat notifikace o hlášení SMSkou nebo na email, zároveň budou hlášení nahrávána na web
pro ty, kdo zrovna nebudou doma. Také by mělo
být možné hlásit pouze v určité oblasti obce
(např. oznámení o výpadku elektřiny v určité části
nemusí zbytečně poslouchat lidé z druhého
konce obce). Věřím, že to bude pro všechny
pozitivní změna. Vzhledem k tomu, že zastupitelé
s touto rekonstrukcí souhlasili, provedení prací
předpokládáme během léta a od podzimu již bude
rozhlas fungovat v této nové podobě.

V tomto roce jsme se vrhli na modernizaci
obecního rozhlasu. Léta byly slyšet nářky lidí z
mnoha míst, že rozhlas není slyšet nebo, že
pokud nejsou doma, hlášení jim uteče. Poslední
rok jsme zapracovali na informovanosti, rozjel se
pořádně obecní Facebook (dříve byl jen místem,
kde se kopírovaly zprávy z webu obce), aktuálními
informacemi plníme web i zpravodaj. Každý měsíc
přinášíme hodně podrobné informace o tom, co
se odehrálo, co děláme, co se chystá. Taková míra
otevřenosti tu nikdy nebyla, kdo chce, má tolik
informací, jako kdyby seděl v zastupitelstvu.
Rozhlas je platforma pro aktuality zejména pro ty
z nás, kteří nemají internet nebo s ním nepracují,
ale hodí se i jindy. Proto chceme obecní rozhlas
určitě zachovat i do budoucna. Rozhodli jsme se
jej přebudovat na digitální bezdrátovou variantu,
která umožní nejen lepší rozšíření reproduktorů i

V uplynulých měsících jsme vlivem neustálých
změn v restriktivních opatřeních řešili, co s
kulturními a společenskými akcemi v tomto roce.
Tradiční pálení čarodějnic nebo dětský den jsme
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bohužel museli zrušit. Dětem bychom to po
dohodě se spoluorganizátorkami z řad maminek
rádi vynahradili v závěru prázdnin nebo během
září, kdy by mohl proběhnout den pro děti se
soutěžemi, atrakcemi a vůbec programem
podobným klasickému dětskému dni. Konat se
nebude ani hudební festival Verbíř, pořadatelé se
rozhodli jej přesunout na příští rok, tedy srpen
2021.

pouze schodiště, které stejně ústí na pozemek
kraje, nám přijde zbytečné. Schodiště je třeba
opravit, kraj opravu v rámci revitalizace celého
parku přislíbil, považujeme to tak za ideální
řešení. Obci ale nadále bude patřit část
zámeckého parku s historickou lipovou alejí a
také tři sochy umístěné před kaplí sv. Anny.

Je jisté, že hlavní společenskou aktivitou v naší
obci bude 2. ročník Břežanského filmového léta,
který odstartuje 19. června po setmění svým
prvním představením v zámeckém parku Horního
zámku. Budeme muset dodržet předem dané
hygienické podmínky, rozestupy a podobně, ale
věřím, že i tak si to všichni náramně užijeme.

Nadále se věnujeme kultivaci veřejných
prostranství. Tak jako v minulém roce proběhl
postřik jírovců na návsi a kolem zámeckého
parku proti klíněnce jírovcové, realizovala ho
stejná firma jako loni. V roce 2019 byly výsledky
velmi pozitivní, až do podzimu měla většina
stromů zelené listí, doufejme, že to tak zůstane i
pro letošek.
Na návsi jsme bohužel museli pokácet vzrostlou
vrbu, která byla v mimořádně nepříznivém
zdravotním stavu, kdy většina dřevní hmoty
kmene byla napadena hnilobou a strom hrozil
zřícením.
Během března jsme od soukromých osob zajistili
větší množství palivového dřeva, které jsme
postupně navozili na Ovčín. Dřevo rozřežeme a
bude sloužit pro různé akce, které se budou na
Ovčíně odehrávat (Vánoce, máje atd.). Větší část
je již vyschlá a dá se tak ihned použít.
V dubnu proběhly konzultace s projekční
kanceláří, která pro ŘSD připravuje technickou
studii rozšíření dálnice D8 o další pruh. Byly
akceptovány naše připomínky z roku 2019 a
prosadili jsme tak prohloubení podjezdu pod
dálnicí na výšku 4,2 m, dostatečnou pro provoz
vozidel IZS, svozu odpadu, poštovních
doručovatelů apod. Část za dálnicí se tak konečně
propojí se zbytkem obce v rámci silniční dopravy.
Dnes je nutné podjezd většími auty objíždět a do
části za dálnicí je příjezd jen po silnici č. II/608.

Průběžně jednáme se Středočeským krajem
ohledně směny části pozemků, které obec vlastní
v areálu Horního zámku. Jde o příjezdovou
komunikaci a pozemek se schodištěm ke kapli. V
dubnu proběhlo vyměření schodiště, bude
vypracován geometrický plán na oddělení části
pozemku (jde o cca 250 m2) a budeme s krajem
dál diskutovat “co za to”. Nechceme se za každou
cenu zbavovat majetku, ale abychom vlastnili
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Stále čekáme na obnovení svozů nebezpečných
odpadů, jakmile to společnost FCC oznámí,
zajistíme termín a budeme Vás o něm včas
informovat. Svoz bude určen jako tradičně pro
elektrospotřebiče, chemické látky, pneumatiky,
baterie, léky a další nebezpečný odpad. Tyto věci
tak prosím nevyhazujte nikam jinam a chvíli
počkejte na oficiální termín svozu.
V květnu jsme do zasedací místnosti obecního
úřadu pořídili profesionální stůl na stolní tenis,
místnost tak dostává nové využití jako
sportoviště. Zájemci o hru se mohou obrátit na
pana Roberta Doležala, který s nápadem přišel a
zajišťuje koordinaci hráčů a má i klíč od zasedací
místnosti.
Během června také běží výběrové řízení na
opravu povrchu asfaltového hřiště v ulici
Zahradní. Pokud se podaří vybrat zhotovitele, na
podzim bychom měli mít krásně opravené hřiště s
nejmodernějším akrylátovým povrchem.

Součástí oprav bude také chodník pro pěší a
oprava ulice K Dálnici od křižovatky s ulicí Na
Pískách až po křižovatku s ulicí K Dolínku na
druhé straně. Je to pochopitelně otázka dalších
let a vnímám to jako pozitivní krok. V rámci
studie jsme také akcentovali nutnost zlepšení
protihlukových opatření na dálnici.

Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce

DĚTSKÝ DEN V NAŠÍ DĚTSKÉ SKUPINĚ
V květnu se nám opět rozezněl smích v naší
dětské skupině. Radost ze znovuotevření měli
děti a věřte i rodiče. A jakou. S dětmi jsme si
rychle oblíbili dlouhé vycházky do lesa či na
Vinici, kde jsme zkoumali život ukrytý v trávě a
obdivovali pestrost květin. Úžasné, co všechno je
vidět pod lupou. V lese si někteří poprvé zahráli
„Stopovanou“ a hledání ukrytých dopisů jim dalo
zabrat.
První červnový den, významný a oblíbený den
všech dětí - Mezinárodní den dětí – jsme
společně oslavili pohybem a zábavou. Nasvačili
jsme se o chvilku dříve a hned jsme vyrazili na
Vinici, kde až do doby oběda děti plnily různé
sportovní, zábavné a didaktické úkoly. Za úspěšné
dokončení úkolů sbíraly razítka do své tabulky.
Nejvíce děti bavil běh v obřích holinách – takový
kocour v botách. To jsme se nasmáli. Žízeň jsme
v průběhu her zahnali darovanými džusíky od
jedné z maminek a hurá na další legraci. Měli jsme
co dělat, abychom vše stihli. Po úspěšném získání
všech razítek následovalo slavnostní předání
diplomů, medailí a dobrůtek. Věříme, že děti si
s námi „svůj den“ patřičně užily.
4

Zuzana Bukovská a kolektiv dětské skupiny
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2020

Druhý ročník projektu participativního rozpočtu
pokročil do další fáze – závěrečného hlasování
všech občanů starších 15 let o vítězném projektu.

obecního úřadu – v tom případě na spodní
stranu lístku uvede své jméno a příjmení, datum
narození, adresu trvalého pobytu, podpis a
kontaktní e-mail či telefon pro případné ověření
hlasu. Jeden lístek je přiložen, další lze buď
okopírovat nebo je stáhnout a vytisknout ze
stránky https://www.panenskebrezany.cz/obec/
participativni-rozpocet-1, kde také najdete
všechny přihlášené projekty. Hlasování probíhá
po celý týden od 15. do 21. června 2020.

Do letošního ročníku byly přihlášeny celkem 3
projekty, jeden byl vyřazen a do hlasování
nepostoupil (šlo o úpravu studánky u lesa, která
ovšem není majetkem obce, i tak se tomuto místu
obec věnuje a má v plánu ho revitalizovat).
Nyní je jen na Vás, abyste hlasováním rozhodli,
kterému nápadu dáte svůj hlas a otevřete mu
cestu k realizaci!

Každý hlasující má k dispozici 2 kladné a 1
záporný hlas (dohromady celkem 3 hlasy).
Jednomu projektu lze udělit maximálně 2 hlasy.
Kladné hlasy není třeba vyčerpat všechny, ale
záporný hlas je možné udělit až po vyčerpání
obou kladných hlasů.

Hlasovat může každý občan s trvalým pobytem
v Panenských Břežanech starší 15 let buď
osobně na obecním úřadě po předložení dokladu
totožnosti (hlasovací lístky zde budou k dispozici)
anebo poštou vložením lístku do schránky

PROJEKTY K HLASOVÁNÍ V ROCE 2020

2. Grilování se sousedy (Rudolf Potočný, 15 000 Kč)
Akce neinvestičního charakteru by měla přispět
ke komunikaci, seznámení a kontaktu se sousedy.
Měla by zpříjemnit život v obci a její soudržnost.
Cílem je vytvořit pravidelnou akci jak pro zábavu,
tak na vzájemné seznamování s novými občany.
Projekt by měl přinést oživení života v obci
pravidelnou akcí ve veřejném prostoru a to
ve formě grilování se sousedy, kdy každý má
možnost ostatním ukázat, co mu chutná a společně
připravit různé druhy pokrmů. Obec by hradila
náklady na nákup surovin a občerstvení. Akce by
se odehrávaly na Ovčíně.

1. Ovčín pro všechny (Rudolf Potočný, 100 000 Kč)
Odpočinkové a společenské místo setkávání
místních občanů a turistů, kteří navštíví obec.
Cílem projektu je na Ovčíně (v parku vedle
obecního úřadu) vybudovat altán cca 3x4 metry,
ohniště s roštem a posezení ve formě dvou lavic
se stolem.
6

Participativní rozpočet obce Panenské Břežany pro rok 2020

HLASOVACÍ LÍSTEK

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Pořadové
číslo

Ovčín pro všechny

Název projektu

Rudolf Potočný

Rudolf Potočný

Navrhovatel

Kladné hlasy
(max. 2)

Záporný hlas
(max. 1)

vyplňte počet číslovkou 1 nebo 2

Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let.
Hlasovat je možné od 15. do 21. června 2020 dvěma způsoby:
• osobně na podatelně obecního úřadu po předložení osobního dokladu a kontrole podmínky účasti v hlasování (věk, trvalý pobyt)
• písemně vložením do poštovní schránky obecního úřadu s uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, podpisu a telefonu nebo emailu (pro případné ověření hlasu) v zápatí hlasovacího lístku.

1) Volič má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas (celkem 3 hlasy).
2) Jednomu projektu lze přidělit maximálně 2 hlasy.
3) Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze při využití obou kladných hlasů.

1

Grilování se sousedy

4) Hlasovací lístek odporující těmto pravidlům je neplatný.

2

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Podpis:
Telefonní číslo nebo e-mail (pro případné ověření):
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