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BŘEŽANSKÝ ADVENT 2019

I v letošním roce se v Břežanech odehraje řada
adventních akcí, které pomohou naladit se na
nejkrásnější svátky v roce. Čeká Vás adventní
tvoření, několik koncertů, vánoční besídka
žáků naší školy i těch nejmenších z mateřské
školky, sousedské setkání na obecním úřadě a
také rozsvícení vánočního stromu, které se
odehraje na první adventní neděli 1.12. od
16.30 na Ovčíně. Více na straně 5.

ODPADY V ROCE 2020

O změnách ve sběru a třídění odpadů se
dozvíte na straně 4. Od nového roku se v naší
obci budou nově sbírat jedlé tuky a oleje.
Připravte se na tuto novinku už nyní!

PROMĚNA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

Na straně 6 se dočtete o nově upravených
částech naší obce, například prostoru bývalého
Ovčína, o novém mobiliáři a investicích do
obecního majetku.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
se svými sousedy věci všední i nevšední. Zkrátka dobře
se bavit a neřešit politiku. A abychom takový cíl
podpořili ještě více, hned na počátku našeho období v
závěru loňského roku jsme uspořádali první
předvánoční setkání s občany na obecním úřadě. Mým
cílem je ukázat, že úřad není jen místem, kam chodíme
zaplatit poplatky, nebo institucí, která po Vás čas od
času něco vyžaduje. Je v první řadě místem, které slouží
všem bez rozdílu. Úřad je tu pro Vás. Proto se těším, že
se letos 20.12. sejdeme na předvánočním setkání ještě
v hojnějším počtu a v této milé tradici budeme
pokračovat i v dalších letech. Ještě před tím nás čeká
historicky první rozsvěcení obecního vánočního smrku,
který byl vysazen na Ovčíně. Každým rokem bude o
něco větší, a tak letos ho ozdobíme ze země, v dalších
letech už budeme potřebovat štafle a za pár desetiletí
rovnou vysokozdvižnou plošinu. Bude přibývat ozdob i
světýlek. Přál bych si, aby se z této akce stala událost,
kde se bude pravidelně scházet celá vesnice, děti i
dospělí.

Milí Břežaňáci,
na rok přesně v listopadu 2018 jsem nastoupil do úřadu
a ujal se vedení naší obce. I to je s nadcházejícím
koncem roku důvodem pro krátké zamyšlení nad tím,
jak se naše obec za poslední rok proměnila a co ji čeká
v roce následujícím.
Se svými kolegy ze sdružení Břežaňáci 2018 jsme před
Vás předstoupili s jasným programem změny a zcela
jiného fungování Panenských Břežan. To, jak se nám to
daří, musíte nejlépe zhodnotit Vy sami, některé věci
však můžeme pozorovat i přímo. Jedním z velkých
úkolů je odmytizovat všechny úřední postupy, odkrýt
způsoby řešení některých problémů, prostě na rovinu
říci, jak se věci mají. Vedení obce se proto otevírá lidem
a tato otevřenost se vrací v množství podnětů a
nápadů, se kterými se na nás obracíte. Každý den jsem
v kontaktu na různých platformách s řadou z Vás,
odpovídám na to, co Vás zajímá, reaguji i na Vaše
stížnosti. Není to vždy příjemné, ale myslím, že některé
věci jsou lépe pochopitelné, když k nim máte všechny
podrobnosti, které na první pohled vidět nejsou. O
všem proto informujeme zcela otevřeně, můžete
sledovat, kam se ubírají naše myšlenky, co je v plánu, a
co naopak nevychází. Ke komunikaci mezi lidmi v
Břežanech také přispívají další aktivity, jako je např.
participativní rozpočet, který rozproudil debaty na
mnohých místech naší obce. Lidé se spontánně bavili o
tom, jaký projekt by nejraději podpořili a snažili se
přesvědčovat své sousedy a kamarády. Jsem rád, že
kolegové zastupitelé na tuto novinku přistoupili,
podpořili ji a věřím, že je přesvědčím o tom, že má
smysl v ní pokračovat i v příštím roce.

Velkou radost mám také z celkové revitalizace
některých veřejných prostranství v naší obci, přitom
nešlo o nějaké zásadní úpravy, a to jak provedením, tak
finančně. Přesto pomohly k tomu, že řada míst vypadá
mnohem lépe, nehyzdí je vyvrácené nástěnky, ošuntělé
lavičky či plevelem zarostlé plochy. Máme novou
autobusovou čekárnu, pěkné odpadkové koše,
schované kontejnery, jsou obnovovány historické polní
cesty. V této oblasti je stále co zlepšovat, a proto v
příštím roce na již hotové navážeme a budeme
pokračovat v tom, aby Břežany vypadaly hezky, čistě a
upraveně.
A jelikož k tak rozmanité práci, kterou starostování
bezesporu je, patří i neúspěchy, musím vzpomenout i
na to, co zatím úplně nevyšlo. Tím je spuštění dětské
skupiny, na kterou tak netrpělivě čeká 12 břežanských
dětí a jejich rodičů. Je potřeba si přiznat, že úřední
mašinérie i nás připravené totálně semlela. Stavební
úřad již dva měsíce úporně žádá tu něco předělat v
dokumentaci, tu doplnit další výkres, tu se vypořádat se
stanoviskem té či jiné instituce a my se jen nestačíme
divit. Když jsme vše udělali tak, jak si stavební úřad přál,
i přes naše zdvořilé prosby o urychlený postup,
stavební úřad rozhodne nejdříve na konci listopadu, na
kdy až svolal místní šetření. Těšit nás tak může jen to, že
se podařilo na provoz dětské skupiny na následující 3
roky získat více jak tří milionovou dotaci, která pokryje
celý její provoz, a alespoň tímto způsobem budeme
moci rodičům vrátit jejich trpělivé čekání. Ušetřené
peníze zároveň poputují na tolik potřebné investice do
obecního majetku, ze kterých budou mít užitek všichni.

Tolik chybějící společné střetávání dostalo nový impuls
v další novince, úspěšně odzkoušené na Vinici i v areálu
Horního zámku. Břežanské filmové léto přilákalo
množství diváků a stala se z něj doufám nová tradice
naší obce. Nešlo totiž jen o promítané filmy, ale o to v
klidu posedět pod širým nebem, vypít si pivo a probrat
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
V příštím roce tak bude rozhodně na co navazovat. V
plánu je zcela určitě rekonstrukce školní zahrady, která
z její části vytvoří interaktivní prostor s mnoha novými
prvky, například amfiteátrem pro školní představení,
přibydou také keře s jedlými plody, bylinková zahrádka
nebo terénní valy s tunely na prolézání.

A jako čtvrtou největší investici do obecního majetku a
zlepšení kvality života v naší obci vidím nástavbu
budovy naší školy. Již běží výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace, příští rok jsme si
vyhradili na získání stavebního povolení a v roce
následujícím očekáváme vlastní stavbu (jsme omezeni
prázdninovými měsíci, abychom nemuseli přerušovat
výuku více, než bude nutné). Tyto čtyři hlavní priority se
také odráží v návrhu rozpočtu obce na příští rok.

Opravit bychom chtěli také již mnoho let uzavřenou
ulici U Obory. Situace je tam rok od roku horší, mnoha
lidem uzavírka komplikuje život nehledě na ty, kteří s
narušenou zdí přímo sousedí. Projektová dokumentace
bude dokončena v závěru letošního roku, na počátku
příštího očekáváme získání stavebního povolení a
vlastní stavbu v druhé polovině roku. Dotační peníze
jsou na tento typ stavby nereálné, financovat budeme z
vlastních zdrojů obce.

A abychom v tomto téměř svátečním čase jen
nebilancovali, dovolte mi závěrem popřát Vám všem
hezké Vánoce a šťastný nový rok 2020! A přeji nám také,
aby Panenské Břežany byly v novém roce zase o něco
lepším místem k životu.

V závěru letošního roku také očekáváme zahájení prací
na projektové dokumentaci pro opravu ulic Za
Zámkem, Strmá a Ke Křížku. Podle stavu finančních
prostředků v rozpočtu obce bychom se do oprav pustili
v příštím nebo přespříštím roce.

								

Martin Hakauf, starosta obce

SLUŽBA "SENIOR TAXI" PRO OBČANY ZDARMA
Službu "senior taxi", zajišťovanou společností Antonia
senior services s.r.o., může zdarma využít každý, kdo
splňuje výše uvedené, primárně senioři, ale i zdravotně
postižení nebo lidé s dočasným zdravotním omezením
a podobně. Službu je možné telefonicky objednat na
obecním úřadě na čísle 283 970 553.

Od podzimu je všem občanům s trvalým pobytem v
Panenských Břežanech, kteří vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu nebo sociálnímu statusu potřebují
pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu, k dispozici
služba, která umožňuje kontakt občanů s veřejnými
institucemi, zajišťuje osobní nákupy pro občany nebo
doprovod a přepravu k odbornému lékaři.

Co se týká přepravy a doprovodu občanů na lékařská
vyšetření, je služba omezena na zdravotnická zařízení v
Neratovicích, v Mělníku, v Brandýse nad Labem - Staré
Boleslavi a na území hl. m. Prahy. Dále je možné se s
touto službou dopravit na jednání s úřady a veřejnými
institucemi, a to v podobném rozsahu míst, jako v
případě zdravotnických zařízení. Jiné destinace jsou
možné pouze po domluvě na obecním úřadě. Doprava
za osobními nákupy je pak poskytována jeden den v
týdnu - konkrétně ve čtvrtek - a objednává se též na
obecním úřadě. Oblast nákupů je omezena na
vzdálenost 20 km od naší obce. Pohodlně tak lze dojet
jak na sever Prahy, tak i do Neratovic, Kralup nad
Vltavou nebo jen do Odoleny Vody.
Obecní úřad Panenské Břežany
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NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost zajistit sběr a
likvidaci jedlých olejů a tuků. Jde o opatření, které má
snížit ekologické zatížení, které používáním olejů a tuků
v domácnostech vzniká a umožnit jejich druhotné
zpracování. V současnosti tyto odpady ve většině obcí
bohužel končí v kanalizaci, kde způsobují zbytečné
škody. Tuk se usazuje ve stokách a působí škody i na
technologiích čistíren odpadních vod. V naší obci proto
od počátku nového roku naleznete sběrnou nádobu na
odkládání jedlých tuků a olejů z domácností. Nádoba
bude umístěna před obchodem s potravinami na návsi
vedle nádoby na použitý textil a nádoby na sběr
kovových odpadů. Do této nádoby můžete použité
oleje a tuky odkládat pouze v uzavřených PET
lahvích nebo plastových kanystrech, rozhodně je do
nádoby nelijte přímo! Do nádoby také nepatří žádný
jiný odpad, tedy ani oleje technické (např. mazací,
motorové apod.). Nádoba je určena pouze pro jedlé
oleje a tuky z kuchyně, ať už přepálené, nebo i
nepoužité (např. prošlé po datu spotřeby). Nádoba se
bude vyvážet jednou za měsíc a z odložených olejů a
tuků se po vyčištění vyrobí např. maziva, biopalivo
nebo poslouží jako palivo do bioplynových stanic.

tříděný odpad, bioodpad či odpad velkoobjemový. Jde
tedy o náklad, který by v první řadě měl jít za
samotnými domácnostmi, které by měly uvažovat nad
tím, jak na této službě ušetřit co nejvíce. Podobně to
platí u spotřeby elektrické energie, telekomunikačních
služeb, vodného a stočného a podobně. Ani v těchto
případech není důvod, aby obec tuto spotřebu
domácností financovala. V případě odpadu to ale dnes
neplatí. Obec, potažmo každý z nás, celý systém dotuje
částkou více než 300 000 Kč, které pak chybí jinde.
Občané tak dotují i ty, kteří odpad netřídí, případně
tvoří nepořádek i jinde v obci. Poplatky za popelnice,
které tvoří hlavní příjem celého systému, nebyly
zvyšovány celých 7 let. Za tu dobu se ceny ostatních
služeb zvýšily o mnoho procent, od příštího roku
zdražuje o 10 % skládkování, náklady narůstají i na sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Je tedy
zapotřebí se zamyslet nad tím, jak systém do budoucna
financovat. V těchto dnech proto probíhá diskuse nad
zvýšením poplatků za odvoz a likvidaci odpadů tak, aby
odpovídaly současným cenám. To navrhuji proto, aby
peníze z rozpočtu směřovaly zejména na investice a ne
na spotřebu. Tam žádný užitek nedělají.

Protože mnoho lidí teprve v době vegetačního klidu
pracuje na své zahradě, rozhodli jsme se v odvozu
bioodpadu pokračovat v průběhu celého listopadu,
kdy máte možnost odvozu využít, pan Potočný ho sváží
každé úterý. Připomínám, že je třeba dodržovat již
několikrát opakovaná pravidla tak, aby bylo možné
bioodpad bez větších potíží naložit a odvézt. Poslední
svoz v tomto roce proběhne v úterý 3. prosince
2019. Ve svážení budeme pak pokračovat od března
2020. Během zimních měsíců je Vám k dispozici
kontejner na bioodpad, který naleznete na křižovatce
ulic Za Zámkem a Akátová.

Podobně musí dojít k navýšení i místního poplatku za
psy a za využití veřejného prostranství, tyto poplatky se
nezvyšovaly dokonce 10 let! V případě druhého
jmenovaného by mělo jít o kosmetické úpravy, v
případě poplatku za psy navrhuji zvýšení na 200 Kč za
prvního psa a 400 Kč za druhého a dalšího psa (v
případě seniorů pak 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za
druhého a dalšího psa). Stále jde o částky minimální, v
navrhované cenové hladině alespoň pokryjí náklady na
odvoz košů na psí exkrementy, to doteď rovněž museli
dotovat všichni občané prostřednictvím rozpočtu obce.
Všechny zmíněné poplatky budou projednávány na
veřejném zasedání zastupitelstva obce, které proběhne
3.12.2019 od 19.00. V dalším čísle zpravodaje se dozvíte
výsledek jednání o tomto návrhu. Ať kolegové
rozhodnou jakkoliv, je potřeba od roku 2020 počítat s
jejich zvýšením.
Martin Hakauf a obecní úřad

Se sběrem a likvidací odpadu také souvisí financování
celého systému odpadového hospodářství. První, co
je potřeba říci, je fakt, že jde o odpad vyprodukovaný
domácnostmi, a to ať už jde o komunální odpad,

VÁNOCE SE BLÍŽÍ

tradice, na které budou moci hrdě navazovat a
vzpomínat naše děti a jejich potomci. Vánoce totiž patří
především dětem. Jejich rozzářené obličeje u
vánočního stromečku jsou silnou motivací pro to,
abychom spojili síly a vytvořili jim společně v Břežanech
krásné vánoční prostředí a atmosféru. Přijměte pozvání
na připravené adventní akce, které otevřou dveře k
nadcházejícím nejkrásnějším svátkům v roce.
													 Martin Hakauf

Vánoce jsou spojené s láskou, štědrostí, rodinou a
přáteli. Provází je čas, ve kterém bychom se měli na
chvíli zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Vše v životě
kolem nás je tak rychlé a pomíjivé, a tak si pojďme
společně dopřát pár krásných okamžiků, strávených v
klidu v kruhu našich přátel a sousedů. Kdy jindy, než o
Vánocích bychom si měli být blíž. Věřím, že tak jako jsou
svátky Vánoc spojeny od nepaměti s mnoha obyčeji,
zvyky a tradicemi, podaří se i v naší obci vytvořit krásné
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ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI
Upravena byla dvě stání pro kontejnery na tříděný
odpad - v ulici Za Zámkem a na křižovatce ulic K Dálnici
a U Obory, v příštím roce v tom budeme pokračovat
tak, aby kontejnery nehyzdily okolí a jejich umístění
bylo kultivované a pěkné i na pohled. Věříme, že to
napomůže i celkovému vnímání sběrných míst a lidé si
budou více vážit toho, jak to v jejich okolí vypadá.
Nebudou proto odkládat odpad vedle kontejnerů a
podobně v jejich okolí.

Během podzimu jsme usilovně pracovali na úpravách
veřejných prostranství a majetku obce. Provedli jsme
opravu všech obecních studní a jejich pasportizaci.
Každá studna byla vyčerpána, vyčištěna,
vydezinfikována a byl obnoven nový filtrační písek. Kde
bylo třeba, byla opravena i skruž a poklop, instalovány
také byly opravené pumpy. Studny budou sloužit jako
záložní zdroj vody pro suchá období, například na
zalévání veřejné zeleně a podobně. Studna na dvoře
obecního úřadu byla osazena elektrickým čerpadlem a
kohoutek byl vyveden ven, aby byl snáze dostupný k
zalévání zeleně na Ovčíně nebo na návsi (doposud se
zalévalo úplně zbytečně vodou z řadu).

V plném proudu jsou také parkové úpravy na Ovčíně,
kdy po oslovení několika firem byla vybrána jako
nejlevnější nabídka pana Potočného, který úpravy v
rámci participačního rozpočtu navrhl, zvítězil s nimi a
nyní je i realizuje. Dokončeny v tomto roce budou po
výsadbě obou stromů navržené cesty a také schody, v
příštím roce je v plánu instalace lavičky a také
drobného altánu pro úkryt při nepříznivém počasí.
Očekáváme, že se místo stane prostorem pro setkávání
občanů, ale i pro odpočinek. První akcí bude ještě v
tomto roce rozsvícení vánočního stromečku, které se
zde odehraje na počátku adventu.

Dokončili jsme instalaci autobusové čekárny v dolní
části obce, proběhlo i nové vydláždění, bohužel
původní dřevěné kostky byly ve špatném stavu a bylo
nutné je vyměnit. Ke všem autobusovým zastávkám v
obci byly instalovány nové odpadkové koše, které
nahradily původní nevzhledné pytle. Obě spodní
zastávky byly dále osazeny novými označníky, ty
původní už vzaly za své a dělaly spíš ostudu. S ČSAD
Střední Čechy jsme proto vyjednali obměnu obou
označníků, patky jsme zabetonovali dále od silnice, aby
nedocházelo k jejich poškození. V okolí spodní zastávky
byly následně dokončeny úpravy záhonů včetně
nové výsadby. O tu se stará paní Alena Navrátilová,
které tímto děkujeme za pomoc a spolupráci.

Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce
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