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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
je tomu více než rok a půl, kdy jste ve vašich
schránkách našli poslední Zpravodaj obce Panenské
Břežany. Uvědomuji si, že tento zdroj pravidelného
informování o dění v obci chyběl. Proto držíte v rukou nové číslo Zpravodaje. Je nové jak po stránce
obsahové, tak i grafické. Rozhodli jsme se pro formu
bulletinu, která je méně nákladná, než forma sešitého
časopisu. Zpravodaj pro vás připravuje Jana Soriano,
která vystudovala obor překladatelství a několik let
pracovala jako redaktorka ČS rozhlasu.
Změn v poslední době nebylo málo, tak máme co
dohánět. K personálním změnám došlo na obecním
úřadu. K poslednímu prosinci roku 2014 ukončila
svůj pracovní poměr dohodou paní Vladana Prokopová, která na OÚ v Panenských Břežanech pracovala
již od roku 2007. Posledním únorovým dnem ukončila svou práci pro naši obec i paní Jitka Juránková,
rovněž dlouholetá opora. Oběma i touto cestou děkuji
za jejich práci pro obec. Na uvolněné místo úřednice
nastoupila od 1. února paní Monika Soriano, se kterou jste se již mohli seznámit při placení poplatků ze
psů a za komunální odpad.
Práci v knihovně jsem po třech letech předala slečně Karolíně Mužíčkové, 19 leté studentce ekonomické školy, místní rodačce. Děkuji vám, milí čtenáři,
byli jste mi inspirací a rozptýlením.
V listopadu loňského roku obec spustila nové webové stránky, které zaujmou především novým vzhledem. Samozřejmostí jsou povinné informace dle zákona, přidanou hodnotou, která na starých stránkách
chyběla, je fotogalerie. Informace na stránky průběžně
doplňujeme, pokud vám na stránkách něco zásadního
chybí, pište, volejte. Zpětná vazba je pro nás důležitá! V prostorách obecního úřadu a knihovny můžete
od ledna využívat i Wi-Fi připojení k internetu. Heslo
zní: cokolada

Výtisk zdarma

A touto sladkou tečkou končím má úvodní slova,
přeji vám příjemné počtení a hezký příchod jara.
Lucie Fiury, starostka

Informace z Obecního
úřadu
Velkoobjemový odpad - obec ve spolupráci se
spol. A.S.A., spol. s.r.o. pořádá mobilní sběr velkoobjemového odpadu a to v době od 27. 3. do 29. 3.
2015. Kontejner bude umístěn v ul. Akátová (u horní
zastávky), v ul. U Obory (u tříděného odpadu), Na
Návsi a v ul. Ke Studánce. Do těchto kontejnerů, které budou v sobotu odpoledne vyměněny za prázdné
a odvezeny v pondělí ráno, můžete zdarma odevzdat
odpad větších rozměrů - jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské
linky atd. Do velkoobjemových kontejnerů nepatří
nebezpečný odpad a stavební suť.
Biologický odpad - Od ledna 2015 je povinností
obce třídit biologicky rozložitelný komunální odpad
každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31.
října. Biologický odpad bude již od 2. března svážet
pracovník obce a to vždy v pondělí. Odpad v pytlích
a svázané větve vystavujte před své branky nejdříve
v neděli. Obec spolupracuje s firmou: Ondřej BačinaAGROSSYN Hoštická 14, Klíčany, která se postará
o uskladnění biologicky rozložitelného odpadu a jeho
následnou likvidaci.
Kovový odpad - od 1. dubna 2015 bude pro Vás
před obecním úřadem k dispozici popelnice označená
nálepkou kovový odpad. Tam můžete vhazovat kovový odpad, který obec po naplnění popelnice zlikviduje. Do popelnice nevhazujte plechovky od barev
a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná
vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani
jejich demontované části. Na sběr všech těchto odpadů slouží stále sběrné dvory.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 1/2015 ze dne 9. 2. 2015













Zastupitelstvo obce schválilo:
Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Jedná se
o smlouvu, kterou obec pověřuje f. A.S.A. k dodávání statistik o odpadech f. Ekokom, zajišťování
nádob na sběr. odpad a zajišťování zpětného odběru.
Podpis Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 (linka PID 418). V dodatku se upravuje výše
příspěvku na 22.897,80 Kč ročně při měsíčních
zálohových platbách 1.908,10 Kč s účinností od
1.1.2015.
Podpis Dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 (linka PID 373 a 608). V dodatku se upravuje výše příspěvku na 81.317,10 Kč ročně při měsíčních splátkách ve výši 6.776,40 Kč s účinností
od 1.1.2015.
Podpis Smlouvy o vzájemném plnění s Nadací
Partnerství. Obec v roce 2014 požádala o ošetření
1 lípy v parku u „horního“ zámku, v žádosti byla
úspěšná. Ošetření se bude konat pravděpodobně
do konce dubna a bude, jako v minulých letech,
přítomna škola, která pomůže i s propagací akce.
Plynofikaci 2 bytů v ul. Báštecká 117 za nabídkovou cenu pana Libora Míky a to maximálně za
144.680,- Kč bez DPH.
Navýšení rozpočtu o částku 90 000,- Kč na výměnu dosazovací nádrže a provzdušňovacích prvků
po havárii na čistírně odpadních vod.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 pověření výkonem funkce ředitelky Základní
a Mateřské školy Panenské Břežany. Starostka
obce pověřila dne 1.2.2015 výkonem funkce ředitelky Základní a Mateřské školy paní Kláru Haberhauerovou a to až do konce mateřské dovolené
MgA. Soni Řepové.

Zápis do Mateřské školy
pro školní rok 2015/2016
Termín zápisu: 14. 5. 2015 od 14 do 16.30 hod.
K zápisu je nutno přinést:
Vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Více na stránkách školy - www.zsmsbrezany.cz

Historický areál Horního
zámku v Panenských
Břežanech
Jezdíme okolo, na procházkách okukujeme, co
je nového, podle množství aut se nám občas zdá,
že v areálu panuje čilý ruch a občas si zase říkáme:
vždyť se tam nic neděje! Abychom získali zasvěcenou odpověď, navštívili jsme ředitelku Oblastního
muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem, paní
magistru Hanu Závorkovou, aby nám odpověděla na
naše otázky.
Paní magistro, ve druhé polovině roku 2014 byly
obnoveny stavební práce na kapli sv. Anny, vrcholném díle architekta Jana Blažeje Santiniho, která
je chloubou naší vesnice. V jaké fázi oprav se kaple
nachází?
Již byly provedeny opravy fasády, odvlhčení celého objektu a opravy interiérových omítek, včetně
restaurování vnitřních maleb a kování. V současné
době, ale probíhá technologická přestávka. Je to z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Zkrátka je
zima a závěrečné nátěry fasády se mohou provést, až
se oteplí. Ale již bez nutnosti stavby lešení.
Na podzim započaly také stavební práce na opravě zámku a přilehlých budov. Prozraďte, jak tam to
vypadá?
V tuto chvíli byly provedeny restaurátorské průzkumy vnitřních omítek a dochované sádrové výzdoby. Proběhla nutná ochrana památkově hodnotných
dřevěných prvků interiéru, bylo zahájeno bourání příček z pozdějších vestaveb a nenosných vnitřních zdí
v objektu zámku. V suterénu došlo k otlučení omítek,
k vyčištění prostoru bývalé kotelny a také k dozdění
klenby. V přízemí se vnitřní omítky odstraňují rovněž,
spolu s demontáží podlah. Celková oprava je koncipována jako návrat k podobě zámku ve 30. letech,
kdy jeho majiteli byli Gerstelovi a objekt jim sloužil
i jako vzorkovna pro jejich význačné zákazníky.
Všichni stavebníci to znají: když se dají do rekonstrukce, vždycky se objeví nějaký problém, se kterým
se v plánech nepočítalo. Je rekonstrukce Horního
zámku výjimkou?
Bohužel, nosné prvky jako jsou trámy střechy
a podlah jsou v havarijním stavu, místy téměř zcela
vyhnilé, což se ukázalo až po odstranění sekundárních příček. Proto se budou místy muset celé nahradit
novými a kde je to ještě možné, vyztužit. Proto nejprve došlo k odvlhčení celé budovy drenážemi, jelikož vzlínající voda devastovala vše, i obvodové zdivo
a fasádu. V exteriéru zámku se realizovala demolice
provozních objektů, a rovněž odvlhčení objektu bý-

valého bytu správce, kde bylo nutné základy podezdít, jelikož tento objekt fakticky žádné neměl. Spolu s odvlhčením se dokončily ležaté svody dešťové
kanalizace do vsakovací jímky. Nyní probíhá úprava
terénu a výstavba základů pro obvodovou zeď.
Součástí areálu zámku je také romantická zahrada, sice léta neudržovaná, ale přesto, cíl příjemných
procházek. Dočkáme se i její obnovy v někdejší kráse?
Rozsáhlá, téměř tří hektarová zahrada, navržená
slavným zahradním architektem Thomayerem bude
obnovena včetně restaurování vodních děl, drobných
staveb jako je Gerstelův domeček, pergol, pítka a obnovy původních cest. Bylo již vykáceno celkem 150
kusů vzrostlých náletových dřevin a také byla zlikvidována skládka nebezpečného odpadu.
Tato část projektu revitalizace historického areálu Horního zámku by měla být dokončena v závěru
roku 2015, stejně tak jako budova zámku a kaple sv.
Anny.
Projekt je realizován za laskavého přispění ROP
Střední Čechy.
Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další příznivé zprávy.
-red-

Obecní knihovna a ZŠ Panenské Břežany

Noc s Andersenem
A je to tady! Malé břežanské čtenáře zase čeká
Noc s Andersenem! Ta loňská byla, podle vyprávění dětí, které se jí zúčastnily, veleúspěšná. Konala se
sice v místní maličké knihovně, ale děti si i tak užily
spoustu her, luštily společně a za pomoci Detektiva
Vrťapky zapeklitou záhadu, předčítaly kamarádům
úryvky ze svých oblíbených knížek, a náramně se bavily. Ke spánku se uložily do svých spacáků a ukolébat se nechaly pohádkou na dobrou noc. Také baštily dobroty, které jim připravily maminky, tatínkové
a dokonce i jeden dědeček! Ten upekl bábovku na
druhý den ráno k snídani pro všechny děti.
Jaká asi bude letošní Noc na Hradě Bradě? Strašidelná? O tom přineseme zprávu v příštím vydání
Zpravodaje.

Masopustní tradice
Masopust byl mezidobím mezi dvěma vážnými
svátky - Vánocemi a Velikonocemi, kdy se lidé mohli
nevázaně veselit, tančit, zpívat, hodovat. Trval od Tří
králů do Popeleční středy, kterou začínal čtyřicetidenní velikonoční půst. A proč masopust? V jeho názvu
se skrývá slovo „pustit“, které znamenalo spotřebovat, zříci se něčeho. Podobný význam má i slovo karneval - carnevale - dát „sbohem masu“. Důvody byly
praktické (spotřebovat maso aby se nezkazilo během
následujícího půstu), ale zároveň trochu vychytralé.
Totiž, aby ve spížích nic nelákalo k snědku v období
velikonočního půstu, době střídmosti. Někdy se masopust, na Moravě fašank nebo také ostatky, říká jen
třem dnům před Popeleční středou, kdy bujaré oslavy
vrcholí a kdy se konají obchůzky maškar, které pro
obveselení přihlížejících předvádějí různé parodické
scénky.
O tom, jak si letos připomněly tradici masopustu
děti z mateřské a základní školy v Panenských Břežanech, napsala paní učitelka Kelnarová.
Abychom se dobře pobavili, v pátek 13. února
jsme v naší škole a školce uspořádali masopustní rej.
Ráno se začaly děti scházet s veselou náladou, některé přišly již nalíčené a oblečené do kostýmů, ostatní
se pak naparádily, či nahastrošily a domalovaly ve
škole. Masopustní veselí jsme pak začali tanečním
a písničkovým rejem ve škole i školce, a věřte, byli
jsme velmi vesele naladěni, když jsme se vydali na
pochod vesnicí. Před školou už zvědavě čekali někteří
rodiče i prarodiče, na zahradě jsme udělali několik
společných fotografií a byl čas vyjít. Od paní starostky jsme dostali veselé frkačky, které způsobily ten

správný masopustní ruch, a bylo nás opravdu dost
slyšet. Z domů vycházeli místní obyvatelé a dětem za
masopustní veselí poděkovali sladkostmi. Všem, kteří
děti takto ocenili, moc děkujeme. A skvělý závěr nás
teprve čekal. Jako u každého průvodu jsme končili na
obecním úřadě. Ovšem tentokrát jsme byli paní starostkou pozváni do sálu, kde nás čekalo opravdu obrovské překvapení. Milé pohoštění, diskotéka s konfetami a všemi těmi veselými házecími drobnůstkami,
které masopust také dělají masopustem. Krásně jsme
si zazpívali, zatancovali, občerstvili se a pořádně si
zařádili. Na letošní masopust určitě budeme dlouho
vzpomínat. Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli
dětem s přípravou kostýmů, poděkování patří také
paním učitelkám, které některým dětem pomohly tvořit masky ve školce nebo v družině. A také děkujeme
pracovnicím obecního úřadu paní Fiury a paní Monice Soriano, které se postaraly o nádhernou tečku za
naším masopustním rejem.
Tak příští rok ve stejnou dobu!
M. Kelnarová

Hudební představení
paní Helligerové
V pátek 20. února přijela do naší školy se svým
hudebním představením paní Lída Helligerová. Kdysi vystupovala s folkovou skupinou Kantoři, založila
Královéhradeckou folkovou jednotu spolu s Pavlem
Dobešem a Milošem Dvořáčkem a v současné době
koncertuje se skupinou Schovanky. Naši školu navštívila už potřetí, tentokrát s představením Na farmě.
Jako vždy byla moc příjemná, je to profesionálka, která to s dětmi umí. Vtáhla děti do svého představení,
mohly hrát na Orfovy nástroje, zpívaly, rytmizovaly,
smály se a užívaly si. Těšíme se na nový program, se
kterým paní Helligerová přijede v prosinci.
M. Kelnarová

Přijďte si s námi zacvičit na míčích!

Škola hrou
Jan Amos Komenský by byl šťastný, že jeho myšlenky školy hrou a názorného vyučování žijí, kdyby
mohl v těchto dnech nahlédnout do ZŠ v Panenských
Břežanech! Žáci 4. třídy paní učitelky Kelnarové se
učí v hodinách Vlastivědy o pravěku. Jako učení hrou
si také zkoušejí, jak se pravěcí lidé dorozumívali a jakým způsobem spolu komunikovali i jinak, než zvuky. Nacvičují také malé divadelní představení pro své
mladší spolužáky. V hodinách výtvarné výchovy vedených paní učitelkou Haberhauerovou vytvořili žáci
3. a 4.třídy jeskyni a její stěny pomalovali jeskynními
malbami. Dívky si vyrobily pravěké šperky a kluci
pak ochranné amulety z kostí, dřívek a kamínků jako
praví pravěcí umělci.
Na pestré a názorné vyučovací hodiny ve škole se
již těší i 13 příštích prvňáčků, kteří 19. ledna přišli se
svými rodiči k zápisu do školy. Adepti na studium absolvovali pohovor, zpívali, malovali a ukazovali, co
už všechno umějí. Všech 13 jich bylo přijato. Gratulujeme dětem i jejich rodičům!

Kde? sál nového OÚ Panenské Břežany
Kdy? Úterky od 19.00 do 20.00 hodin
1. hodina 17.2.2015
Cena: 70 Kč/hodina
lektorka: Radka Kejlová
Míče jsou na místě k dispozici.
Počet míst je limitován počtem míčů,
prosíme, přihlaste se na tel. 606 914 460
nebo emailu helena.novakova@andelky.cz
Děkujeme a těšíme se na Vás!
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