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Slovo starostky
Vážení čtenáři,
dovolte, abych vás v tomto adventním čase oslovila
na stránkách našeho občasníku. Pro někoho je advent
časem klidu a rozjímání, ne tak na obecním úřadě,
kde je naopak napilno. Důvodů je více. Jistě jste si
všimli, že se v ulici Hlavní a Ke Kovárně staví nový
chodník. Stavbu provádí firma Červenka Bohumil
– BČ, s.r.o. Práce byly vysoutěženy za 1,051 mil. Kč
a s velkou radostí Vám mohu sdělit, že jsme na tuto
akci získali podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 0,7 mil. Kč. Musím přiznat, že radost je to opravdu velká, protože v obci se dlouhodobě nedaří na finance určené k výstavbě tolik potřebné
infrastruktury dosáhnout. Zaznamenala jsem i negativní reakce ve smyslu: Chodník je potřeba jinde.
To je samozřejmě pravda, nicméně, s projektem jsme
se museli přizpůsobit momentálně vyhlášené dotaci,
která podporuje chodníky pouze při krajských komunikacích. Ještě letos chceme podat další žádost a to
na navazující etapu, která řeší chodník dále v ulici Ke
Kovárně a nově v ulici Baštecká. Oba chodníky vedou
až k poslednímu rodinnému domu v této ulici.
Dále obec žádá o dotaci IROP a to na Detašované
pracoviště ZŠ a MŠ Panenské Břežany. Asi si říkáte,
proč chce obec stavět další školu, ale pravda je taková, že jsme nalezli vhodné využití pro starou budovu
obecního úřadu. Současná škola, kterou velká většina
z vás prošla, je pouze do čtvrté třídy. Každý rodič břežanského čtvrťáka je pak před obtížným rozhodnutím, kam umístit své dítko, aby dokončilo pátou třídu
a tím uzavřelo první stupeň. Ještě větší komplikace je
to v případě, kdy se žák chystá na víceleté gymnázium. Pak se vlastně na jeden jediný rok stěhuje do nové
školy a po roce musí tento proces stěhování zopakovat, což není ideální. V bývalém obecním úřadě by
tak v přízemí vznikl prostor pro pátou třídu a v patře
by byla vystavěna odborná učebna digitálních techno-

Výtisk zdarma

logií a cizích jazyků. V neposlední řadě by se vyřešilo
i konečně důstojné zázemí pro místní kantory. Moc
bychom si tento projekt přáli zrealizovat, ale musíme
vyčkat jeho zhodnocení.
Na úřadě se opět potýkáme s personálními problémy. K poslednímu listopadu ukončil svůj pracovní
poměr pan Brouček. Prostě šel za lepším a to i po té,
co jsme mu výrazně upravili platové podmínky. I tak
mu přejeme mnoho štěstí a děkujeme za dobře odvedenou práci! Naopak novou tváří, se kterou se mezi
zaměstnanci úřadu můžete setkat, je Barbora Mišnerová, která převzala práci knihovnice. Knihovna má
i novou otevírací dobu. Nezapomeňte se proto informovat, ať nevážíte zbytečnou cestu!
Obec pro vás bedlivě sleduje všechny procesy okolo druhé aktualizace Zásad územního rozvoje a to
z důvodu opětovného zařazení sjezdu v Odoleně Vodě
-Dolínku. Tato stavba by obec neskutečně zatížila dopravou z dálnice a znehodnotila by tak její centrum.
Silnice z Břežan do Dolínku je už nyní ve špatném
stavu i díky věčnému navyšování vrstev vozovky. Při
míjení se s náklaďákem nebo autobusem opatrní řidiči raději zastaví pokud možno co nejblíže u krajnice, která ovšem na některých místech končí srázem.
Představte si, že by se tato silnice stala dálničním přivaděčem! To je pro nás nemyslitelné a tak trváme na
zrušení této stavby v návrhu územního plánu Středočeského kraje. Již v roce 2014 dal obci Městský soud
za pravdu a tuto stavbu nařídil z územního plánu
Středočeského kraje vypustit.
Dále monitorujeme všechny kroky vedoucí k rozšíření letiště ve Vodochodech, kde se investor snaží
zrealizovat své zájmy alespoň částečně, tzv. „salámovou metodou“ neboli malými postupnými kroky. Jako
zastupitelé jsme vázáni referendem, kde se 95% občanů vyjádřilo, že nechce ve svém okolí veřejné mezinárodní letiště. Toto referendum je pro nás i pro další
zastupitele závazné.

Milí čtenáři, zajímavých témat je mnoho, vypsala
jsem jen zlomek toho, s čím se na obci potýkáme a za
co bojujeme. Pokud vás chod obce opravdu zajímá,
navštěvujte veřejná zasedání, kde je nejlepší příležitost o tom, co vás zajímá, pohovořit. Další zastupitelstvo se koná 18. prosince od 19 hodin.
Ještě prozradím, že nás v následujícím roce čeká
velká událost, oslava 790. výročí vzniku obce, kterou
již začínáme plánovat…
Na závěr si dovolím popřát vám vše dobré. Užívejte
si předvánočního času i svátků! Těším se na setkání s vámi v novém roce, do něhož vám přeji zdraví
a štěstí.
Srdečně
Lucie Fiury, starostka.

Z jednání zastupitelstva
Výtah ze zasedání Zastupitelstva
obce Panenské Břežany z 30. 10. 2017
Dne 11. 10. 2017 se novým zastupitelem obce se
stal pan Ing. Jiří Hakauf.
Ke dni 10. 10. 2017 rezignoval na svůj mandát
člena zastupitelstva JUDr. Václav Hlásek. Následně
z téže strany „Za nové chodníky a komunikace“ byl
osloven první náhradník Ing. Jiří Hakauf, který práci
pro obec přijal. Tímto se stal Ing. Jiří Hakauf členem
zastupitelstva obce Panenské Břežany počínaje dnem
11. 10. 2017. Ing. Jiří Hakauf složil slib zastupitele obce
a stvrdil slib slovem „Slibuji.“ Následně stvrdil slib
svým podpisem na listině. Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva Ing. Jiřího Hakaufa ve výši 0 Kč měsíčně.







Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
 Rozpočtové opatření č. 12
 Podpis Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s městem
Odolena Voda. Smluvní rozsah činnosti městské
policie v Panenských Břežanech je 2 hod/týdně za
cenu 7.600 Kč/měsíčně.
 Pojmenování nově vzniklé ulice v Panenských Břežanech „Nad Svatou Annou“. V obci vznikla nová
ulice na pozemku p. č. 126/14 (napojuje se na ul. Ke
křížku). Zde bude vystavěno několik nových RD.
Název „Nad Svatou Annou“ vychází z historické
mapy Panenských Břežan. Po kolaudaci se komunikace bude předávat do vlastnictví obce.
 Nájem nebytového prostoru za cenu 2.000 Kč/
měsíčně a zároveň zastupitelstvo obce zplnomocnilo starostku obce k podpisu Nájemní smlouvy.
Jedná se o pronájem jedné místnosti ve staré bu-



dově OÚ (bývalá kancelář starosty a místostarosty)
a společnost Mama Selva Herbs, s.r.o. projevila zájem o pronájem. Tato společnost podniká v oblasti
zdravé výživy (bylinky) a místnost bude užívána ke
skladování bylin.
Podpis Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 179/1,
LV 16. Jedná se o prodej části pozemku parc.
č. 179/1 od pana L. K. o celkové výměře 115 m2,
druh pozemku: ostatní plocha (ostatní komunikace) do vlastnictví obce. Tato koupě je velice důležitá
a potřebná pro obec, jelikož se jedná o cestu situovanou mezi ulicí K dálnici a loukou Vinice. V této
pěšině bude realizována přípojka elektrické energie
a bude vybudován domeček pro připojení a osvětlení louky Vinice, která se využívá pro společenské
akce v obci. Prodávajícímu byla nabídnuta cena ve
výši 500 Kč za 1 m² a celková cena je 57.500 Kč.
Podpis Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 415/11,
LV 10001. Jedná se o prodej části pozemku parc.
č. 415/8, nově nazvaného jako pozemek parc.
č. 415/11 o celkové výměře 70 m2, druh pozemku:
zahrada ve vlastnictví obce. Obec se rozhodla tuto
část pozemku prodat do vlastnictví pana V. B. za
celkovou kupní cenu 22.400 Kč. Jedná se o zahradu
u dvojdomku v ulici Baštecká. Prodej je uskutečňován na základě zveřejněného záměru (vyvěšeného
od 5. 10. 2017 do 21. 10. 2017). Cena za 1 m² je
320 Kč.
Podpis Směnné smlouvy na pozemek parc.
č. 472/45, LV 10001. Jedná se o pozemek parc.
č. 475 o celkové výměře 15 m² tj. komunikaci nad
hostincem a část pozemku parc. č. 76/2 o výměře
71 m², kterým prochází obecní vodovod. (Obojí ve
vlastnictví SJM Manželů M.). Na druhé straně obec
nabízí ke směně pozemek parc. č. 475/45 o výměře
43 m², což je vjezd k nemovitosti manželů M. Na
základě této směnné smlouvy je doplatek na straně
obce ve výši 21.500 Kč. Záměr obce směnit nemovitý majetek byl na úřední desce zveřejněn od 5. 10.
2017 do 21. 10. 2017.
Podpis Smlouvy o dílo se stav. fi. Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. – VO a sdělovací kabely. Jedná se
o smlouvu mezi obcí Panenské Břežany a firmou
Červenka Bohumil, což je současný zhotovitel nových chodníků v obci. Předmětem smlouvy je realizace elektro a sdělovacích kabelů pro budoucí
nové veřejné osvětlení týkající se Etapy I – Nové
Chodníky. Celková částka za provedení díla je
481.341,78 Kč vč. DPH. Hlavním důvodem pro
další spolupráci s touto realizační firmou je úspora
finančních prostředků (v budoucnu se obec vyhne
rozebrání hotového chodníku a ukládání inženýrských sítí).

 Podpis Smlouvy o dílo na zpracování projektu
a o poradenské činnosti s firmou PPCentrum, s.r.o.
Jedná o smlouvu mezi obcí Panenské Břežany a firmou PPCentrum, s.r.o. Touto smlouvou se firma
PPCentrum zavazuje pro obec zpracovat žádost
o dotaci včetně příslušných povinných i nepovinných příloh na akci „Panenské Břežany chodníky
– Etapa III“ v rámci pravidel poskytování příspěvků
z rozpočtu SFDI pro rok 2018. Dále bude tato firma
zabezpečovat pro obec jako objednatele konzultační činnost v zájmu co nejkvalitnějšího zpracování
projektu a zajištění administrace projektu až po
závěrečné vyhodnocení akce. Jedná se o navazující
část nových chodníků v obci. Celková částka za tuto
činnost činí 70.000 Kč (částka 20.000 Kč je splatná
převzetím a přijetím žádosti na SFDI, druhá část ve
výši 50.000 Kč je splatná v případě, že obec obdrží
oficiální oznámení od příslušného orgánu o přidělení dotace).
 Souhlas s objednávkou služeb u firmy Agentura BERM, s.r.o. za 27.500 Kč bez DPH. Cílem této
služby je redukovat rozsah písemností v souladu
se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
spisovou agendu uspořádat a vytvořit přehledné
soupisy jednotlivých položek uložených písemností
a jejich zařazení dle skartačních lhůt. Od roku 2018
se bude provádět výhradně elektronické skartační řízení – tzv. e-skartace, to znamená, že je nutné
náležitě zlikvidovat a skartovat písemnosti. Zastupitelé obce se shodli zajistit si službu u Agentury
Berm, která má zkušenosti co se týče obecních úřadů. Přesně vědí, kam co zařadit a jak co roztřídit,
jsou pečliví při vybírání a nahlížení do jednotlivých
dokumentů a trpěliví. Obec na tuto firmu dostala
kladné reference.
 Návrh zadání nového územního plánu obce Panenské Břežany. Starostka obce představila zastupitelům a přítomným občanům obce Návrh zadání nového územního plánu obce Panenské Břežany, který
reflektuje potřeby obce tak, jak se zastupitelé shodli
na své pracovní schůzce. Zadání nového ÚP bude
schváleno až po jeho projednání. Pořizovatelkou je
Ing. Renata Perglerová, zhotovitel bude nyní poptán. Plán se musí pořídit do r. 2021. Dále starostka
obce sdělila, že občané zasílali podněty k novému
ÚP a vysvětlila jednotlivé změny: např.: u Dolního
zámku vzniknou plochy smíšené a obytné, budou
prověřeny lokality průmyslové, budou vymezeny
trasy cyklostezek a cest pro pěší, prověřeny návrhy nových smíšených ploch u obecních bytových
domů (rozvojové plochy např. pro sociální byty).
 Pronájmem hostince Břežanka na základě předloženého podnikatelského záměru. Starostka obce

předala slovo panu místostarostovi Martinu Soriano, aby seznámil přítomné zastupitele a občany
s podnikatelským záměrem budoucího nájemce.
Pan místostarosta oznámil všem přítomným, že
obec obdržela podnikatelský záměr od pana F. S.
a pana M. H. týkající se znovuotevření hostince
Břežanka na návsi v Panenských Břežanech a zároveň představil pana F. S. a pana M. H., budoucí nájemce hostince Břežanka, kteří byli přítomni. Pan
místostarosta přečetl podnikatelský záměr a vyzval
pana F. S. a pan M.H. ke sdělení dalších informací
přítomným občanům a zastupitelům. Zastupitelé
obce následně odsouhlasili pronájem hostince Břežanka na základě předloženého podnikatelského
záměru za následujících podmínek:
 Nájemní smlouva bude uzavřena s jednou osobou, a to s panem F. S. jako fyzickou osobou, živnostenské oprávnění se stane nedílnou součástí
NS (přílohou)
 NS bude uzavřena na dobu neurčitou
 NS bude vypracována v souladu se zveřejněnou
výzvou k pronájmu obecního hostince
 Zastupitelé zplnomocňují starostku obce k uzavření NS s panem F. S.
 Veškeré stavební práce a úpravy v hostinci budoucí nájemce, tj. pan F. S., provede na své vlastní
náklady
 Investice do budovy samotné budou odečítány
ze stanoveného nájemného na základě předložených dokladů
 Veškeré stavební práce a úpravy mohou být prováděny pouze na základě písemné žádosti budoucích nájemců a obec tyto práce a úpravy musí
schválit
 Pro komunikaci s nájemcem je pověřena paní
starostka Lucie Fiury

Zastupitelstvo obce schválilo:
 Plán inventur a jmenování inventurní komise. Starostka obce seznámila zastupitele i přítomné občany s plánem inventur za rok 2017 sepsaným dne 12.
10. 2017. Sdělila, že se bude provádět inventura celého majetku jak fyzická, tak dokladová a k zajištění
provedení inventarizace se zřídí tři dílčí inventarizační komise a jedna hlavní inventarizační komise
a členy těchto komisí jsou jmenováni:
Dílčí inventarizační komise č. 1: provede fyzickou inventarizaci majetku – OÚ nová budova, OÚ
stará budova, ZŠ, MŠ, školní jídelna
Předseda dílčí inventarizační komise:
Ing. Dalibor Fajkus
Členové inventarizační komise:
Mgr. Dagmar Horevajová, MUDr. Ladislav Fiala,
Ladislav Obrdlík

Dílčí inventarizační komise č. 2: provede fyzickou inventarizaci majetku a venkovního majetku
Předseda dílčí inventarizační komise:
Ing. Ljuba Loukotová
Členové inventarizační komise:
Mgr. Dagmar Horevajová, Ladislav Obrdlík
Dílčí inventarizační komise č. 3: provede inventuru pozemků obce a dokladovou inventarizaci
Předseda dílčí inventarizační komise:
Ing. Ljuba Loukotová
Členové inventarizační komise:
Ing. Mikuláš Végh, Bc. Martin Soriano
Hlavní inventarizační komise: ve spolupráci
s Dílčími inventarizačními komisemi zajišťují provedení inventarizací. Hlavní inventarizační komise
seznámí předsedy dílčích komisí s postupem inventarizací, provede jejich metodickou instruktáž v oblasti provádění inventarizací a v průběhu inventarizací bude metodicky usměrňovat provádění dílčích
inventur. Všichni členové byli proškoleni a termíny
jednotlivých inventarizací jsou následující: fyzická inventarizace od 31. 12. 2017 do 31. 1. 2018 a dokladová
inventarizace od 30. 1. 2018 do 25. 2. 2018.
Předseda hlavní inventarizační komise:
Ing. Mikuláš Végh
Člen hlavní inventarizační komise:
Ing. Ljuba Loukotová

Nás se přepočítávání hlasů ODS

netýkalo
Volební komise v Panenských Břežanech započítala preferenční hlasy Mgr. Martina Kupky správně.
Nejvyšší správní soud u nás tedy nemusel prohlédnout a zkontrolovat volební lístky odevzdané ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Nejvyšší správní soud si na základě stížnosti voliče
Tomáše Nováka vyžádal volební dokumentaci z více
než 900 okrsků ve Středočeském kraji a přepočítal
zhruba 85 tisíc hlasů pro ODS. Pochybení okrskových
komisí byla velmi závažná. Sto se jich systematicky
neobtěžovalo otáčet hlasovací lístky a kandidátům
na rubové straně upřely desítky preferenčních hlasů.
U Martina Kupky to bylo dokonce 152 hlasů. Osm komisí pak zcela v rozporu se zákonem připočetlo preferenční hlasy prvním čtyřem kandidátům, ač žádné
od voličů nedostali.
I na tomto dosud největším přepočítávání volebních lístků v novodobé historii se projevil fakt, že ve
volební komisi v Panenských Břežanech sedí lidé na
svých místech.
Lucie Fiury, starostka

Vítání občánků
Dne 22. září se konalo vítání nových občánků Panenských Břežan. Tento krásný slavnostní akt se tentokrát uskutečnil v břežanské kapli svaté Anny, která
je patronkou rodiny. Místostarosta Martin Soriano
blahopřál rodičům k jejich krásným dětem. Maličkým pak popřál, ať se jim v Panenských Břežanech
dobře žije. Jménem zastupitelů naší obce předal každému děťátku zlatý přívěšek a pamětní list a maminkám rudou růži. Na závěr připil s rodiči a prarodiči na
zdraví a štěstí malých oslavenců.

U příležitosti vítání občánků se pak v kapli svaté
Anny konal pro veřejnost koncert smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha, který zazpíval krásné
lidové i liturgické skladby, citlivě zvolené pro tuto příležitost.
JS

Břežanští jubilanti
V pátek 24. listopadu se v budově Obecního úřadu
konalo další setkání břežanských jubilantů. Ze čtrnácti pozvaných se jich několik omluvilo. Posezení se
zúčastnila Ivanka Cieślová, Hana Švecová, Dáša He-

isnerová a Petr Kondelík. Za zastupitelstvo obce jim
blahopřála starostka Lucie Fiury, místostarosta Martin Soriano a zastupitel Mikuláš Végh, kteří jubilantům předali kytice a malý dárek.

V podzimním odpoledni se dobře povídalo nad
sklenkou dobrého vína s chlebíčky a zákusky. Mluvilo se o vážných tématech, jako jsou chodníky, komunikace a o složité administrativě dnes s tím spojené,
také o tom, že se snad dvěma mladým břežaňákům
podaří přivést alespoň částečně k životu hostinec Břežanka.
Ne všichni přítomní jubilanti se znali a tak vyprávěli o tom, jak dlouho v obci bydlí, proč mají Břežany
rádi, co by si přáli pro Břežany dobrého, co by, kdyby
vyhráli třeba ve sportce,… Došlo, jak jinak, i na vyprávění vtipů, jejichž studnicí byl zastupitel Mikuláš
Végh.
Příjemné odpolední posezení se protáhlo až do
podvečera. Alžběta Pospíšilová byla nemocná a tak jí
starostka po setkání odjela poblahopřát a předat dárek a kytici.
JS

vánočním jarmarku. Ale přímo nadšení všech vyvolala „dřevíčková dílnička“, kterou za dětmi přivezli
Mistr pan Marek a jeho asistentka. Ukázali dětem,
co všechno by si mohly vlastníma rukama vyrobit
ze dřeva, jak se pracuje se dřevem, jaké nástroje jsou
k tomu zapotřebí a vysvětlili, na co je třeba si dávat
pozor, aby se nezranily. Všechny nástroje byly jednoduché a bezpečné a krásně s nimi dokázaly zacházet
i děti z mateřské školky. Děti byly rozděleny do tří
skupin podle věku. Každý dostal šablonu na výrobu
ježka na kolečkách a vše potřebné. Brousily pilníkem,
používaly ruční vrtačku, smirkový papír, dokonce
aku vrtačku. Nakonec si mohly ježka vybarvit fixami.
Děti práce moc bavila. Přestože bydlí na vesnici, málokteré z nich má možnost doma nebo v kůlně kutit,
tvořit, vyrábět. A tak se všichni těší na další pokračování dílničky Mistra Marka.

Hostinec Břežanka
po roce opět otevírá!
Na prosinec je plánováno
otevření hostince Břežanka,
o které se postarají
Filip Selichar a Michal Himl.

Sledujte informace
na vývěskách a webu obce.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Čím žila
břežanská škola a školka
Podzimní aktivity břežanských dětí byly pestré.
Čekal je kaštanový týden se spoustou zábavy při soutěži ve sbírání kaštanů, pak oříškový týden, protože
školní ořešák každoročně štědře shazuje své plody, ze
kterých pak děti připravují dobroty k prodeji na svém

V rámci kampaně VZP - Vzpoura proti úrazům
se děti ze základní školy i děti ze školky v poslední
říjnový den setkaly se dvěma mladými vozíčkáři.
Dověděly se, že oba si svou vlastní neopatrností způsobili úraz, při kterém si porušili míchu, následkem
čehož zůstali na vozíčku. Chlapci vyprávěli, jak jim
úraz změnil život a s jakými těžkostmi se každodenně
musejí vyrovnávat. Děti poslouchaly velmi pozorně,

protože vůbec netušily, co všechno může takový úraz
zapříčinit a jaký je život vozíčkáře. Chlapci byli velmi
srdeční, otevření a rozhovor s dětmi byl živý a spontánní. Oba díky svým vlastním zkušenostem děti
velmi motivovali k přemýšlení, jak předcházet úrazům. Také rodiče by se měli zamyslet a dohlížet na to,
aby jejich děti nejezdily po vsi na kole bez přilby, aby

ský domov. Starší děti měly povědomí o tom, co toto
zařízení znamená, přesto jim pro bližší představu na
internetu vyhledala Dětský domov s Mateřskou školou Broumov. Na webu si děti prohlédly jejich školku,
fotky z výletů a podle fotek usoudily, že jde o veselou
partu dětí. Rozhodly se, že jim pošlou psaní, v něm
své výkresy, po dlouhém zvažování taky plyšového
velblouda a šátek pro holčičky. Bylo vidět, že děti vycítily mimořádnost celé akce, protože si na výběru
dárků i na kreslení daly velmi záležet. Záležet si děti
ze školky i ze školy dávají také na výrobě vánočních
věciček pro vánoční jarmark. Na něm každý rok prodávají nápadité vánoční dekorace, perníčky a roztomilé drobnůstky všem, kdo na jejich jarmark do školy
zavítají.
Ze školního webu volně zpracovala JS

Břežanský advent
správně přecházely ulici, aby v autech seděly v autosedačkách a připoutané bezpečnostními pásy.
Na představení Záhada hlavolamu se do divadla
Gong vydaly školní děti s učitelkou Martou Kelnarovou, která chtěla dnešní generaci dětí přiblížit spisovatele Jaroslava Foglara a jeho Rychlé šípy. V křivolakých uličkách Stínadel se děti setkaly s mladým
vynálezcem Janem Tleskačem, nepřátelskými Vonty,
Mažňákem, Rychlými šípy, létajícím kolem a ježkem
v kleci. Přesvědčily se v hrůzostrašně vypadající scéně, že ve Stínadlech není bezpečno a oddechly si, když
všechno dobře dopadlo. Možná některé děti sáhnou
ve školní knihovně po komiksu Rychlých šípů, aby
zažívaly jejich další dobrodružství a rodiče a prarodiče se spolu s dětmi vrátí do svého dětství, kdy Foglarovky přímo hltali.
To v mateřské školce měli týdenní téma rodina. Povídali si o tom, co máma a táta všechno umějí, o sourozencích, a tak vůbec… Nezůstalo jen u povídání.
Děti své rodiny taky malovaly a modelovaly. Učitelka
Leona Minaříková se dotkla i citlivého tématu dět-

V pátek prvního prosince vpodvečer se rozzářil
vánoční strom na návsi. Na nově vydlážděném prostranství se sešli břežanští a děti ze školy a školky,
aby si za kytarového doprovodu družinářky Pavlíny
Sáblové společně zazpívali vánoční koledy. Iva, dvě
Lenky, Andrea a Veronika nabízely pečené i nepečené
cukroví. Vhod přišel vánoční punč a pro děti dobrý
čaj, protože zima už o sobě dala vědět. I letos byl vánoční gulášek, který uvařil Petr.

V neděli navečer v zatáčce Na Ovčíně rozsvítili
strom přátelé spolku Otevřené oči. Ten večer zářil na
obloze i Měsíc v úplňku a onu podvečerní chvíli prozářil svým zpěvem i sbor Tutti Cantate.
V pátek 15. prosince uspořádal Památník národního útlaku a odboje v kapli svaté Anny adventní koncert. Na programu byla díla klasiků. Na varhany hrál
Josef Kratochvíl a zpívala sopranistka Aneta Ručková.
Oba mladí umělci podali skvělé výkony. V kapli bývá
touto dobou velká zima, proto bylo velmi milé, že na
sedadlech čekaly návštěvníky složené teplé deky.
JS

Vernisáž nové výstavy v Památníku
a slavnostní koncert v kapli
Ve výstavní síni Památníku národního útlaku
a odboje v Panenských Břežanech se v pondělí 4. prosince v 18 hodin konala vernisáž výstavy Santiniho
kaple svaté Anny v geometrické analýze půdorysu.
Geometrické plány kaple, které vypracoval Ladislav
Moučka, doprovázejí fotografie Ivana Bárty.
Projekt Ladislava Moučky má počátek v roce 2006.
Jeho cílem je přispět k novému chápání geometrické
koncepce Santiniho staveb, přesněji devíti objektů
v Čechách a na Moravě. Ladislav Moučka vypracoval
jejich nová půdorysná zaměření. Jak řekl ve své úvodní řeči, geometrickou analýzou půdorysů a zpětnou
syntézou za pomoci výpočtů lze totiž dospět k původním kompozičním návrhům architekta Santiniho,
které se bohužel nedochovaly. Uvedl, že ve své práci
přihlížel k historickým souvislostem, křesťanské ikonografii a teologickým výkladům. Svou mnohaletou
práci Ladislav Moučka vydá souborně v knize Jan
Blažej Santini Aichel – Geometrický odkaz českého
středověku vrcholnému baroku, jejíž vydání připravuje na příští rok.

odchyluje od Víta o pouhých 18 milimetrů! A navíc,
Santiniho stavby prý do sebe zapadají jako LEGO!
Celou výstavu skvěle ilustrují fotografie Ivana Bárty.
Ten uvedl, že Santiniho dílo je tak komplexní a jednotlivé prvky tak navazují jeden na druhý, že je velmi
těžké fotografovat jen jednotlivosti, neboť krása jeho
staveb tkví v celku.
Vernisáže se zúčastnila ředitelka Muzea v Brandýse nad Labem Hana Bílková, náměstkyně ministra
kultury ČR Anna Matoušková, pozvaní hosté i příchozí občané z Panenských Břežan. Ti všichni pak
zahradou ozářenou světlem svící přešli do Santiniho
kaple svaté Anny, kde se konal slavnostní adventní
koncert pod záštitou Středočeského kraje.
Na koncertě vystoupili členové European Music
Academy: Aleš Bárta, náš přední varhaník, známý
a uznávaný po celém světě, vynikající trumpetista
Miroslav Kejmar, který patří mezi elitu českých hráčů na žesťové nástroje, tenor Philippe Castagner, který mnohokrát zpíval i ve slavné Metropolitní opeře
v New Yorku, sopranistka Jarmila Markusová působící na domácích i zahraničních scénách a violoncellistka Hana Hašplová, členka Sukova komorního orchestru, která rovněž koncertuje doma i v zahraničí.
V jejich interpretaci zazněla díla Händela, Bizeta, Leoncavalla, Bacha, Albinoniho, Černohorského,
Smetany, Gounoda a dalších skladatelů. Kaplí svaté
Anny se snad ještě nikdy nenesly krásnější tóny lidských hlasů, varhan, trubky a violoncella. Za skvělé
výkony byli účinkující odměněni potleskem vstoje.
Dík za tento úchvatný zážitek patří i Muzeu v Brandýse nad Labem a Středočeskému kraji.
JS

Vánoční zamyšlení

Foto - Ivan Bárta

Výstava je zajímavá i pro nás, laiky, protože si na
vystavených plánech lépe uvědomíme záměry Santiniho, jeho pohrávání si s prostorem a s krásou geometrie. A nemohu nezmínit jednu perličku, kterou
dal Ladislav Moučka k lepšímu: Jak kdysi při vysvěcení katedrály svatého Víta na Pražském Hradě řekl
první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, svatovítská katedrála se stane matkou všech našich kostelů.
Základní míry Santiniho staveb se shodují s těmi ve
Vítu. I kružnice opsaná základům kaple svaté Anny
vychází z těchto měr. U některých měr se Santini

Peču, pečeš, peče? Pečeme na Vánoce a to i přesto,
že se vánoční cukroví dá koupit. Ale kupované cukroví nevnese do našich domovů to teplo a útulno prosincových odpolední a podvečerů provoněných vanilkou, citronovou kůrou, mandlemi a ořechy. Malí,
velcí, všichni rádi vzpomínáme, jak jsme alespoň trošičku pomáhali, ale taky uzobávali a ulizovali. Jsou
to nezapomenutelné chvíle pohody, předávání těch
nejlepších vánočních receptů z generace na generaci,
večerů naplněných vyprávěním, na které je při pečení
času dost.
Nepeču, nepečeš, nepečeme! Přesto si adventní
chvíle i svátky užijeme!
Ať je to u vás doma tak, či onak , přejeme vám
všem hezké chvíle adventu a krásné svátky, po všech
stránkách vydařené. A pro rok 2018, který už je za
dveřmi, přejeme vám i vašim rodinám zdraví a štěstí!
Redakce Zpravodaje

ky odpovídající 84,97% uznatelných nákladů stavební
části akce, které činí 823 804,67 Kč vč. DPH.

V posledním čtvrtletí byla realizována akce „Panenské Břežany chodníky – 1.etapa“ za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. SFDI poskytlo
na opatření ke zvýšení bezpečnosti finanční prostřed-

Zkolaudovaný chodník
Chodník v ulici Hlavní byl odborem dopravy zkolaudován 20. října 2017. Stavbu provedla firma OMNIJET stavba, s.r.o. v červnu až srpnu tohoto roku.

NOVĚ
OTEVŘENO

Do našeho týmu hledáme vhodné kandidáty na pozici - servírka a kuchař.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na telefoním čísle 222 742 274
nebo případně na e-mailu: info@operarestaurant.cz.
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