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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
V září byla zahájena kompletní
rekonstrukce povrchu místních
komunikací v ulicích Za Zámkem, Ke
Křížku a Strmá. Součástí jsou
instalace obrubníků, vybudování
parkovacích státní a domovních
vjezdů, a samozřejmě nový asfaltový
povrch. Více na straně 8.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ
Jak začal školní rok nejen v základní
škole, ale i ve školce, a jaké novinky
na děti čekají se dozvíte na stranách
12 až 15.

STAROSTI STAROSTY
Ani během léta nebyl klid na
pořádný odpočinek. Zasáhl nás
přívalový déšť, doháněly se věci,
které byly v útlumu kvůli jarnímu
omezení provozu v celé zemi,
věnovali jsme se údržbě obce a
mnoha dalším věcem. Přehled
aktualit najdete na stranách 3 až 5.

Úvodní slovo starosty obce
a podobně. Příprava rozpočtu obce na další rok
tak bude složitější než kdy předtím.

Vážení a milí Břežaňáci,
po relativně klidném létě se opět dostáváme do
situace, kdy je řada oblastí našeho života
omezována v důsledku protiepidemických opatření.
Věřím, že se nám povede i tento nelehký čas opět
překonat ve zdraví a že se společně potkáme - byť s
omezeními - během adventu. Měli bychom mít na
paměti, že sice zdraví je naší nejcennější hodnotou,
ale neméně důležité, zejména pro psychické zdraví,
jsou i sociální kontakty, setkávání se s blízkými i
zachovávání zvyků a tradic. Neměli bychom se
nechat ochudit o společenské aktivity jen kvůli
obavám a strachu.
Strach a izolace působí
negativně nejen na psychickou pohodu, ale i na
naše zdraví. Jsem přesvědčen, že přes všechno, co
se kolem nás děje, bychom neměli rezignovat na
alespoň trochu "normální" život. Samozřejmě s
respektem vůči rizikovým skupinám spoluobčanů a
při dodržování základních pravidel hygieny a
platných nařízení, zpomalující rychlé šíření viru.
Současná situace přináší celou řadu potíží, ať už
to jsou delší lhůty na úřadech, které leckdy opět
pracují v omezeném režimu, výpadky zaměstnanců
u firem nebo odříkání zakázek, které se ani nám
nevyhnulo. Ačkoliv jsme schválili výběr zhotovitele
na opravu hřiště v ulici Zahradní, firma těsně před
podpisem smlouvy od zakázky odstoupila, údajně
kvůli zvýšeným cenám asfaltu a problémům s
dostupností techniky a zaměstnanců. Opravu hřiště
proto musíme odložit a budeme se jí věnovat v
příštím roce. Budoucnost je nejistá také v případě
množství peněz, se kterými může naše obec počítat
v následujících letech. Stát nám sice v srpnu zaslal
tzv. kompenzační bonus ve výši 1250 Kč na jednoho
občana obce, který měl nahradit výpadky v
daňových příjmech i peníze, kterými se každá obec
podílela na platbách na podporu podnikatelů, ale
stále nevíme, s jakou částkou budeme hospodařit v
příštím roce. Jednorázová platba sice pomohla, ale
neřeší případný pokles daňových příjmů v roce
2021 z důvodu omezení ekonomiky, útlumu výroby
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Dnešní doba však přináší i pozitivní momenty.
Již rok jsem v kontaktu s obecně prospěšnou
společností Sázíme stromy a vyjednávám o
možnosti financování výsadby stromů na polní
cestě ke studánce směrem k lesu Beckov. Ač jsem
nedoufal, že zrovna v tomto "divném" roce
bychom mohli být úspěšní, podařilo se, a před pár
dny jsem dostal zprávu, že si jedna ze
spolupracujících firem naši obec vybrala a věnuje
peníze na výsadbu stromů a keřů. Za běžných
okolností by její zaměstnanci v rámci
teambuildingu přijeli i na celý den stromy sázet,
teď ale nemohou, proto je na nás, abychom se
alespoň v 10 lidech dokázali sejít a stromy
zasázet. Výsadba je naplánována na neděli 1.
listopadu, věřím, že je mezi námi celá řada lidí,
kteří obětují volný den, aby udělali něco pro tuto
obec a pro lepší životní prostředí kolem nás.
Aktuálně se obec nachází ve stavu zvýšeného
stavebního ruchu, v srpnu jsme dokončili stavbu
školní zahrady, od září probíhá rekonstrukce
několika ulic, všem, kterých se dotýkají omezení
spojená se stavbou se omlouvám za nepohodlí.
Věřím ale, že to vynahradí zvelebená veřejná
prostranství, která po rekonstrukci vzniknou.
Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu,
že opravy už byly po těch letech potřeba. V
příštím roce bychom rádi rekonstruovali ulici U
Obory, pokud vše půjde dobře, je předpoklad, že
za 5 měsíců by mohlo být hotovo. Zjišťujeme
dotační možnosti nejenom na tuto stavbu
(připravuje se podání žádosti o dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj), ale i na dostavbu
školy (probíhá komunikace s MŠMT). I v příštím
roce tak máme v plánu investovat do lepšího
stavu naší vesnice. K dispozici snad budou i
finanční prostředky na drobnější opravy a úpravy,
uvítám Vaše podněty, co by se mělo dát do
pořádku. Něco máme vytipované, ale řadu věcí
můžeme přehlédnout. Vy své okolí znáte nejlépe,
rozhlédněte se po obci a dejte nám vědět!
Pokud budeme držet při sobě, všímat si okolí i
druhých lidí, můžeme nejen posunout naši obec
kupředu, ale dobře zvládnout i nástrahy, které
nám dnešní svět přináší.
Klidný podzimní čas
Martin Hakauf
starosta obce

Střípky z práce starosty a místostarosty
V květnu jsme na úřadě hostili jednání sdružení
SOS Koridor D8. Spolu se starosty okolních obcí
jsme řešili nové stavební záměry zejména v okolí
exitu 9 v Kozomíně a Úžicích. Dále se probírala také
plánovaná tramvajová trať ze Sedlece přes Zdiby a
Dolní Chabry až do Kobylis. Nyní běží posuzování
vlivu na životní prostředí s tím, že dokumentace
preferuje variantu, kdy trať bude procházet středem
silnice č. 608 a v obou směrech zůstane jeden
silniční pruh. Součástí je také výstavba terminálu s
parkovištěm v Sedleci, odkud by trať po mostě
(spolu s lávkou pro pěší a cyklisty) překonala
dálnici D8 a poté pokračovala po silnici č. 608 přes
Zdiby, kde by mělo být vybudováno další parkovitě
P+R, celkem pro více než 1200 vozidel.
Dokumentace předpokládá zahájení prací v roce
2024 a dokončení o rok později.
Řešili jsme také stavbu vysokorychlostní
železniční trati Praha - Drážďany, která bude
procházet také katastrem naší obce (ve východní
části v blízkosti Baště a Předboje). Koridor pro tuto
stavbu je v našich územních plánech již přes 20 let,
není to tak žádné překvapení (jako pro některé jiné
starosty). K tomuto tématu proběhla v červnu v
Kralupech nad Vltavou schůzka starostů a zástupců
Správy železnic, kde byly prezentovány alternativní
trasy vedení této trati (zatím se stále počítá s
vedením přes náš katastr) a také harmonogram
prací. Nyní se dokončuje studie proveditelnosti, v
následujících letech bude třeba aktualizovat
územně-plánovací dokumentace dotčených obcí a
krajů a začít s projektovou přípravou. Aktuálně
Správa železnic počítá se zahájením prací v roce
2027. Před sebou však má proces posuzování vlivu
stavby na životní prostředí (EIA), územní a stavební
řízení, lze tak předpokládat, že stavba nabere
zpoždění. Obec bude ve všech následujících řízení
hájit zájmy našeho území a občanů, zejména
kvalitní protihluková opatření, zachování
prostupnosti krajiny apod.
Během léta opět řešíme také problém s čistírnou
odpadních vod. V loňském roce realizovaná
opaření zafungovala, voda na odtoku je bez závad,
jediný problém, který přetrvává je odtah plovoucích
nečistot z obou dosazovacích nádrží. I přes úpravy
a instalace čerpadel jsou plovoucí nečistoty ve
velkých koncentracích přítomny na hladině. S
provozovatelem jsme domluvili výměnu obou
čerpadel (provede na své náklady), které by měly
zajistit plynulý odtah plovoucích nečistot tak, aby i
vizuálně byly dosazovací nádrže v pořádku (právě
vizuální stránka je součástí nálezu kontroly Povodí
Labe, České inspekce životního prostředí a
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vodoprávního úřadu). Doufejme, že nová čerpadla
zafungují a čistírna bude fungovat zcela bez potíží.
Škoda, že se tyto "mouchy" nevychytaly ve
zkušebním provozu v letech 2016 - 2018...
Také jsme s policií projednávali problematiku
dopravního značení při výjezdu z místních
komunikací na silnice III. třídy, které prochází
obcí. V případě obytných zón platí, že při výjezdu z
obytné zóny je povinnost dát přednost v jízdě. Tam,
kde jsou značky označující konec obytné zóny těsně
před křižovatkou se tak nic nemění. Horší je to v
místech, kde je značka označující konec obytné
zóny daleko před křižovatkou nebo v místech, kde
obytná zóna není vůbec (např. výjezd od obecních
bytovek na ulici Bašteckou). V těchto místech
budou na pokyn policie instalovány dopravní
značky P4 Dej přednost v jízdě! a P2 Hlavní pozemní
komunikace. O náklady se podělíme společně s
krajem, my zaplatíme značení na místních
komunikacích, kraj uhradí značky na jeho silnicích.

Bohužel během července přišla také jedna
smutná zpráva. V úterý 14.7. zemřel náš kolega,
dlouholetý zaměstnanec obce, pan Augustín
Holúbek. I přesto, že jsme se snažili kontaktovat
několik jeho příbuzných na Slovensku, nikdo z nich
neměl zájem cokoliv řešit, zařídili jsme proto
všechny záležitosti a se zesnulým jsme se po
prázdninách rozloučili na pietním shromáždění na
Ovčíně.
V polovině srpna proběhl poslední kontrolní
den na stavbě školní zahrady. Stavbu jsme
převzali s tím, že během podzimu proběhne
dosadba cibulovin a řez ořešáku podle projektu,
neboť tyto práce není možné dělat během léta.
Aktuálně zajišťujeme stanovisko orgánu
odpadového hospodářství a stavebního úřadu,
abychom doložili všechny potřebné dokumenty a
mohli požádat o vyplacení dotace ve výši 500 000

Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkové náklady na stavbu jsou 1 063 672 Kč. Podle
prvních ohlasů od malých návštěvníků zahrady je
zřejmé, že peníze byly vynaloženy účelně a zahrada
se všem moc líbí.

venkova, podařilo se nám tak do obecní
pokladny získat celkem 586 000 Kč. Vzhledem k
tomu, že jsme v žádostech o dotaci předložili již
hotové projekty chodníků, peníze využijeme na
další rozvoj obce a úpravy veřejných prostranství.
Vyslyšeli jsme také přání obyvatel lokality za
dálnicí D8, kde nyní chybí veřejné osvětlení a ulice
jsou méně bezpečné. V říjnu proto proběhne
instalace 6 sloupů s veřejným osvětlením v ulici
Za Dálnicí od podjezdu až ke křižovatce s ulicí K
Dolínku a tato hlavní ulice bude osvětlena pro
bezpečnější pohyb chodců i vozidel po komunikaci.
Považuji to za velký posun, že se obec nevěnuje jen
centrální části, ale problémy řešíme rovnoměrně po
celém katastru.

Po četných stížnostech společnosti ROPID, která
ve Středočeském kraji organizuje veřejnou dopravu,
a také mnoha občanů, jsme se rozhodli řešit příčné
prahy na silnici vedoucí obcí. Příčné prahy jsou
nevhodně projektované, dochází k poškozování
autobusů, a ve stavu, v jakém jsou, jsou spíše
nebezpečné, než že by přispívaly k bezpečnému
provozu. Zpracováváme aktuálně projektovou
dokumentaci, která prověří možnosti zabezpečení
přechodu před školou, který je nevhodně umístěn
za autobusem, což z pohledu přecházejícího chodce
ani řidiče není ideální. Po konzultaci s policií a
projektantem dopravních staveb se kloníme k
rekonstrukci prahu tak, aby byl jednoduše
překonatelný jak pro osobní automobily, tak i pro
autobusy, a zároveň by nadále tvořil vizuální
překážku pro zklidnění provozu před školou a
zvýraznění přechodu pro chodce (silnice před
školou je úzká, a nelze dopravu zklidnit např.
ostrůvkem nebo obdobným řešením). Uvažovali
jsme o přesunutí přechodu a posunutí zastávky
autobusu tak, aby měl chodec lepší výhled při
přecházení, ale vzhledem k zatáčkám na obou
stranách řešeného úseku komunikace a blízké
křižovatce se žádná lepší možnost pravděpodobně
nenabízí. Příčný práh u horní zastávky uvažujeme
zcela odstranit, prostor je přehledný a místo pro
přecházení, které by na místě zůstalo, bude
poskytovat chodci dostatečné rozhledové pole.
Měsíc září začal velmi pozitivně, neboť
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo
obě naše žádosti o dotace z Fondu rozvoje
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Dne 15.9. se sešlo zastupitelstvo obce, které
projednalo právě přijetí obou dotací a také smlouvu
na výstavbu veřejného osvětlení. Schválilo také
několik smluv o věcných břemenech (přípojky
elektřiny) a jmenovalo starostu obce členem
školské rady při zdejší základní škole. Školská rada
tak bude moci plnohodnotně řešit všechny
problémy ve vztahu škola-zřizovatel, ale i ve
vztahu rodič-zřizovatel, přímo a bez prostředníků.
V této souvislosti děkuji paní Heleně Novákové,
která obec donedávna ve školské radě zastupovala.
Po komunikaci s Českou komorou architektů i
prohlídkou několika odborníků na místě jsme
nakonec upravili způsob výběru projektové
dokumentace na rekonstrukci hostince.
Vynaložené prostředky, které bychom museli
investovat do cen a odměn v rámci soutěže i do
celého administrativního procesu, by nejspíš
nepřinesly kýžený efekt. Důvodem je to, že
architekt se bude muset držet stávajícího obvodu
budovy, nelze přistavovat či jinak rozšiřovat, kvůli
hranicím pozemku. Architekti by se tak nemohli
plně „rozpřáhnout“ ve svých nápadech a vizích. Po
konzultacích tak pravděpodobně půjdeme cestou
modifikovaného výběrového řízení, kde hlavní roli
nebude hrát cena, ale zejména prostorové řešení a
nápad, který konkrétní autor do projektu vloží. V
druhém říjnovém týdnu hostinec prohlédne statik a
vypracuje statický posudek celé budovy. Doufejme,
že budova je staticky v pořádku a bude možné ji
opravit.
V září proběhla montáž nového bezdrátového
rozhlasu. Cílem bylo poskytnout všem dostatečnou
slyšitelnost rozhlasu během hlášení, v některých
částech obce proto přibyly i další reproduktory.
Rozhlas umožňuje také rozesílání SMS zpráv a emailů s přehledem hlášení, rovněž umožňuje

přehrávat hlášení po zavolání a po úpravě webu též
budou hlášení nahrávána na webové stránky. V
dalším čísle zpravodaje zveřejníme podrobnosti,
nyní běží rozhlas ve zkušebním provozu, během
podzimu bude rozšířen také do lokality za dálnicí,
kde bude vybudováno nové veřejné osvětlení.

kvůli obsazenosti jsme museli volit i jiné dny než
pátek. Máme v plánu letní kino provozovat i v
příštím roce, snad nám to vývoj epidemie
koronaviru dovolí. Rádi bychom spolupracovali
znovu s Oblastním muzeem Praha-východ a
promítali též v areálu Horního zámku. Vzhledem k
tomu, že dosavadní ředitelka paní Bílková odešla do
důchodu, uvidíme, kdo bude ve vedení muzea a
jakou spolupráci se nám podaří navázat. Uvítáme
také reakci na výběr filmů, četnost promítání,
termíny, zkrátka na cokoliv, co s kinem souvisí.
Řada z Vás se v tomto měsíci také potkala s
pracovníky Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, který v naší obci provádí revizi katastru
nemovitostí. S výsledky revize pak seznamovali
jednotlivé vlastníky, ani obec není výjimkou. Máme
nesrovnalosti v obvodu budovy školy (chybí
přístavba šaten), samozřejmě hostince, který se řeší
přes 20 let, tak i na některých pozemcích, pokud jde
o způsob jejich využití. Některé věci jsme napravili,
u jiných musíme zajistit geodeta a jít cestou dalšího
řízení na stavebním úřadě.

V polovině září proběhlo také poslední
promítání Břežanského letního kina 2020.
Letošní ročník byl ve znamení špatného počasí,
většina promítání se bohužel musela přesouvat a

Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
V uplynulém období proběhly tři veřejná zasedání
zastupitelstva obce, kompletní průběh a
podrobnosti k projednávaným tématům naleznete
ve zveřejněných zápisech na webu obce, zde
přinášíme přehled přijatých usnesení.

jejímž základě přijalo opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků,

• souhlasilo s přijetím dotace z Operačního
programu Zaměstnanost na projekt „Provoz
dětské skupiny Panenské Břežany“ v maximální
výši 3 148 794 Kč,

Dne 18. 6. 2020 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany

• souhlasilo s uzavřením Smlouvy o vedení

• schválilo účetní závěrku obce Panenské

účetnictví a Smlouvy o vedení mzdové agendy se
společností Vicesimum s.r.o., IČ 08745765, se
sídlem Na Hůře 418, Mirošovice, a pověřilo
starostu obce podpisem obou smluv,

Břežany za rok 2019,

• schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní a Mateřská škola Panenské
Břežany za rok 2019 a rozhodlo o rozdělení
hospodářského výsledku tak, že 20 000 Kč bude
převedeno do fondu odměn a 23 335,26 Kč bude
převedeno do rezervního fondu této příspěvkové
organizace,

• schválilo Smlouvu o převodu pozemku p. č.
126/44 do vlastnictví obce Panenské Břežany
mezi panem Ing. Janem Navrátilem, bytem Ke
Kovárně 111, a obcí Panenské Břežany,

• rozhodlo v souladu s výsledky posouzení a

• schválilo závěrečný účet obce Panenské

hodnocení nabídky v rámci výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany“
a v souladu se závěry hodnotící komise, o

Břežany za rok 2019 spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření a souhlasí s
celoročním hospodařením obce s výhradou, na
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nejvhodnější nabídce předložené účastníkem,
který se v hodnocení umístil na prvním místě, tj.:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., se sídlem Mostní
5552, 760 01 Zlín, nabídková cena 576 640 Kč a
souhlasilo s uzavřením Smlouvy o dílo se
společností Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., IČ
25560191 na stavební práce „Rekonstrukce hřiště
Panenské Břežany“ v celkové výši 576 640 Kč bez
DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy,

• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o
regulaci hlučných činností,

• rozhodlo o obsahu Změny č. 4 územního plánu
obce Panenské Břežany, která se týká úpravy
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem
využití, a to pro plochy OM – občanská
vybavenost na pozemky parc. č. 38/1 a stp. č.
31/1 v k. ú. Panenské Břežany a souhlasí s
uzavřením příkazní smlouvy na pořízení Změny
č. 4 územního plánu obce Panenské Břežany na
základě § 6 odst. 2 stavebního zákona s Ing.
Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační
požadavky stanovené tímto zákonem,

• souhlasí se záměrem zřídit věcné břemeno na
pozemku p. č. 6/8 a souhlasí s provedením stavby
zařízení distribuční soustavy na tomto pozemku
a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby mezi obcí Panenské
Břežany a společností ČEZ Distribuce a.s.

• rozhodlo v souladu s § 55a zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění („stavební zákon“) o pořízení
Změny č. 4 územního plánu obce Panenské
Břežany zkráceným postupem z vlastního
podnětu; schválilo v souladu s § 6 odst. 6 písm.
e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53
odst. 1 stavebního zákona člena zastupitelstva
spolupracujícího s pořizovatelem při pořízení
Změny č. 4 územního plánu obce Panenské
Břežany, a to pana Mgr. Martina Hakaufa, a
souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo na
zpracování Změny č. 4 územního plánu obce
Panenské Břežany na základě stavebního zákona
s Ing. arch. Václavem Jetelem, PhD., který splňuje
kvalifikační požadavky stanovené tímto
zákonem, a to za celkovou cenu 24.000,- Kč bez
DPH,

• souhlasilo se záměrem zřídit věcné břemeno na
pozemcích p. č. 404/2, 464 a 103/3 v k. ú.
Panenské Břežany; souhlasí s provedením stavby
zařízení distribuční soustav y na těchto
pozemcích a pověřilo starostu obce podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby mezi obcí
Panenské Břežany a společností ČEZ Distribuce
a.s.
Dne 15. 9. 2020 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany

• schválilo uzavření smlouvy o dílo na veřejné

Dne 30. 7. 2020 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany:

• rozhodlo v souladu s výsledky posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Oprava povrchu komunikace ulice Za
Zámkem, Strmá a Ke Křížku – Panenské Břežany“
a v souladu se závěry hodnotící komise o
nejvhodnější nabídce předložené účastníkem,
který se v hodnocení umístil na prvním místě, tj.:
COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00
Praha 9 – Vysočany, nabídková cena 3.328.094,01
Kč a souhlasilo s uzavřením Smlouvy o dílo se
společností COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190
00 Praha 9 – Vysočany, IČ 26177005, na stavební
práce Oprava povrchu komunikace ulice Za
Zámkem, Strmá a Ke Křížku – Panenské Břežany“
v celkové výši 3.328.094,01 Kč bez DPH a
pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy,

• souhlasilo s uzavřením Dohody o úhradě části
kupní ceny dle smlouvy o koupi věci nemovité
uzavřené dne 3. 6. 2020 ve výši 18 225 Kč,

osvětlení komunikace Za Dálnicí se společností
JD Rozhlasy, s. r. o. za nabídkovou cenu 174
753,72 Kč bez DPH a pověřilo starostu obce
podpisem této smlouvy,

• jmenovalo členem Školské rady ZŠ Panenské
Břežany Mgr. Martina Hakaufa,

• schválilo přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 227 926 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na akci „Chodník v ulici Hlavní v obci
P a n e n s k é B ř e ž a n y “, e v . č . F O V / O B V /
042700/2020,

• schválilo přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 358 160 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na akci „Panenské Břežany chodníky - I.
etapa“, ev. č. FOV/OBV/042712/2020,

• schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020,
• souhlasilo s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
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umístění stavby zařízení distribuční soustavy č.
IV-12-6027031/VB/009 se společností ČEZ
Distribuce, a. s., a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy,

• souhlasilo s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby zařízení distribuční soustavy č.
IV-12-6026474/1 se společností ČEZ Distribuce,
a. s., a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy,

Distribuce, a. s., a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy,

• souhlasilo s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby zařízení distribuční soustavy č.
IV-12-6025636/VB/01 se společností ČEZ
Distribuce, a. s., a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy.
Věra Dobrevová

• souhlasilo s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby zařízení distribuční soustavy č.
IV-12-6026579/VB/01 se společností ČEZ

Spravedlivější vyhláška o hlučných činnostech
Jak víte, již asi 10 let zde v obci platí, že v neděli a
na křesťanské svátky se nesmí používat hlučné
přístroje (sekačky, pily apod.) a obecně vyvíjet
činnosti, které způsobují hluk. Mnoho z Vás
vnímalo toto omezení jako nespravedlivé, volali
jste mi, zda můžete na pár minut pilu pustit,
protože jinak po zbytek dne Vám stojí práce,
obraceli se na mě lidé, kteří svépomocí staví svůj
dům, že kvůli počasí a objednaným řemeslníkům
potřebují pokračovat a podobně. Všem jsem musel
odpovídat, že vyhláška neumožňuje žádné výjimky
a je to tak jen na jejich riziku, zda jí poruší a budou
případně nést následky. Takový stav poklidnému
soužití v obci moc nepřidává. Rozhodl jsem se
proto vyhlášku novelizovat, ostatně tato úprava
byla součástí našeho volebního programu. S novým
zněním vyhlášky zastupitelstvo obce vyjádřilo svůj
souhlas. Věřím, že touto úpravou dojde k vyrovnání
obou táborů, tedy jak zastánců klidu, tak i těch
občanů, kteří se potřebují starat o své nemovitosti a
např. kvůli práci nemají jiné možnosti, než část této
práce udělat v neděli či křesťanský svátek. Ostatně
podobné vyrovnání požadovala i většina lidí v
anketě, která zde pár let zpátky na toto téma
proběhla.
Nyní je tak možné v neděli a o křesťanských
svátcích od 9.30 do 11.30 provádět práce, které
způsobují hluk. Po zbytek neděle, Vánoc a Velkého
pátku pak platí povinnost neobtěžovat nikoho
provozováním hlučných přístrojů a obecně
vytvářením hluku např. hlasitou hudbou apod.
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V rámci této novely byla také provedena změna u
Velikonočního pondělí, u kterého nedává příliš
smysl zachovávat klid, protože jde o den obecně
hlučnější vzhledem ke koledě a podobně, navíc
jinou vyhláškou obce v tento den dokonce ani
neplatí noční klid. Nyní je křesťanským svátkem,
kdy vyhláška určuje zachování klidu, naopak Velký
pátek, den pro věřící mnohem podstatnější než
Velikonoční pondělí. I pro Velký pátek a Vánoce (24.
- 26. 12.) ale platí, že od 9.30 do 11.30 je možné
hlučné práce vykonávat.
Vyhláška také nově obsahuje několik obecných
výjimek a také možnost, aby starosta obce v
individuálních případech na žádost udělil výjimku z
této vyhlášky pro konkrétní den. Celé znění platné
a účinné vyhlášky naleznete na webu obce: https://
www.panenskebrezany.cz/modules/file_storage/
download.php?file=c8236c97%7C44.
Zároveň dodávám, že než volat policii a domáhat
se dodržování vyhlášky pokutou až do výše 50 000
Kč, je vždy lepší, aby se sousedé mezi sebou
domluvili a nedělali to, co sami od druhého
neočekávají. Lidská slušnost je lepší než všechny
právní předpisy.
Martin Hakauf

Rekonstrukce ulic Za Zámkem, Strmá a Ke Křížku
V polovině července jsme vyhlásili výběrové
řízení na stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí
ulic Za Zámkem, Strmá a část ulice Ke Křížku. Sešlo
se nám celkem 6 nabídek, přičemž nejlevnější
nabídku podala společnost COLAS CZ, a to ve výši 3
328 094,01 Kč bez DPH. Oproti původní
rozpočtované ceně 4 255 785 Kč se nám podařilo
cenu v rámci soutěže snížit o téměř 1 milion korun

sondami prověřena průchodnost kanalizace pod
krajskou silnicí směrem do obce. Bude-li i tato část
ve špatném technickém stavu, bude v příštím roce

a to není vůbec špatné. Stavba byla zahájena na
počátku září, jak jsme očekávali, vyskytly se větší i
menší potíže, které průběžně řešíme. V závěru ulice
Za Zámkem byly odstraněny zbytky původní opěrné
zdi, která už neplnila svůj účel a nebyla pěkná, svah
byl zajištěn nad rámec projektu palisádou. V této
části jsme také přidali jeden sloup s veřejným
osvětlením, které zde chybělo k tomu, aby ulice
byla osvětlená po celé délce.
V ulici Ke Křížku není bohužel stávající dešťová
kanalizace ve stavu, který by ji umožňoval
používat. Protože odvod vody je kvůli sklonu
komunikací v této části obce nezbytný, bude v
tomto úseku k ulici Hlavní provedena výměna
dešťové kanalizace a kamerovou zkouškou a

položena nová dešťová kanalizace podél
trafostanice dolů. V takovém případě je možné, že
tento úsek ulice Ke Křížku se dokončí až v příštím
roce spolu se zbylou částí ulice Ke Křížku.
Martin Hakauf
Mikuláš Végh

Participativní rozpočet 2020
Výsledek je i zpráva všem těm, kteří do
hlasovacích lístků psali, aby se realizovalo něco
jiného, případně konkrétně navrhovali co. Nic
nebrání, aby si projekt připravili a na jaře příštího
roku jej přihlásili do participativního rozpočtu pro
rok 2021 a bojovali s ostatními o vítězství. Ano,
člověk tomu musí věnovat nějaký čas, ale tu
možnost má každý a nikdo pak nemůže říkat, proč
se nedělá něco, co chce on, když to ani nezkusil
navrhnout a prosadit.

V závěru června proběhlo hlasování o projektech
participativního rozpočtu pro letošní rok. Bohužel
letos byly v hlasování pouze dva projekty, které
občany nejspíše moc nezaujaly, a tak hlasujících
bylo méně než v loňském roce. Ani jeden z projektů
nezískal potřebné minimum 30 hlasů, aby mohl
vyhrát, a proto v letošním roce nemáme žádný
projekt participativního rozpočtu k realizaci. Po
dohodě se zastupiteli "ušetřené" peníze využijeme
na stavbu krytého zázemí na Vinici a na nákup
laviček na Ovčín.

Martin Hakauf
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Úpravy veřejných prostranství v obci
V průběhu začínajícího léta jsme pokračovali
pracemi na veřejných prostranstvích. Upravili jsme
parkoviště v ulici Vilová, aby na něm bylo možné
normálně parkovat. Odvezli jsme za léta
nahromaděnou zeminu a další materiál, plochu

ní doplní také drobné kamínky stejné jako v okolí.
Od hasičárny jsme nechali odvézt tři kontejnery
nepořádku, který se zde za léta uskladňoval,
zejména různých rozbitých dlaždic, kamenů a
dalšího stavebního odpadu. Řekli jsme si, že pokud
chceme, aby obec byla upravená, musíme začít řešit
nepořádek i na obecních pozemcích. Podobně
douklidíme zbytek zarostlé dlažby na Ovčíně
(použije se na kontejnerové stání v ulici Na
Pískách).
V ulici Strmá jsme vybudovali nové stání pro
kontejnery na tříděný odpad, které doposud byly
opřené o sousední dům a lidé, kteří přijeli autem,
zastavovali nepřehledně v zatáčce.

jsme vyztužili recyklátem a utužili. K tomu
dodávám, že v obytných zónách platí povinnost
parkovat pouze na vyhrazených parkovištích s tím,
že každý by měl primárně parkovat na svém
pozemku a tato parkovací místa pak slouží např.
pro návštěvy a podobně.
Dodělali jsme také vydláždění prostoru před
dětskou skupinou, kde několik let zůstal jen
rozbitý asfalt s několika výkopy, které zbyly po
stavbě nového obecního úřadu. Na nové vydláždění
jsme využili z velké části dlažební kostky, které byly
zarostlé v křoví na Ovčíně, jen malá část byla nově
koupena. Prostor tak získává důstojnou podobu.

Ve spolupráci s panem Rudolfem Potočným jsme
na polní cestě směrem do Čenkova vysázeli 7
vzrostlých javorů, kterými jsme doplnili neúplné
stromořadí, které cestu lemuje. Polní cestu směrem
na Předboj pro změnu zvelebil pan Ondřej Bačina, a
to výsadbou několika desítek stromů. V úpravách a
obnovách polních cest, které mají potenciál stát se
místem pro procházky, budeme pokračovat i v
budoucnu.
Aktuálně je v řešení prodloužení polní cesty
kolem studánky až do lesa. Jednám nyní s
vlastníkem pozemků, zda bude souhlasit s
prodejem pruhu jeho pole, kde by cesta vznikla.
Nechal jsme také zpracovat krajinářský návrh
výsadby stromořadí podél celé cesty od konce
ulice Ke Studánce až ke studánce. Návrh počítá s
typickými zde rostoucími keři, které doplní ty
stávající, a pokud jde o stromy, půjde například o
ořešáky, třešně a jabloně, ze kterých budou mít v
budoucnu lidé užitek v podobě plodů. Snahou bude
volit původní vysokokmenné odrůdy, u třešní např.
Karešova, Kaštánka, Rychlice nebo Černá chrupka,
u jabloní např. Panenské české, Malinové
holovouské, Rajka či Strýmka.

Upravujeme také poslední části kolem
autobusové zastávky a pomníku, proběhla úprava
zde rostoucí forsythie a zbývající část záhonu pod
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aktuální nedobrou finanční situaci v mnoha
odvětvích se podařilo spolku získat pro naši
lokalitu ke studánce peníze na 15 stromů a 10
keřů. Poděkování tak patří nejen spolku Sázíme
stromy, ale také společnosti EPAM Systems
Czech Republic, která si naši obec vybrala z
nabídky mnoha dalších míst k sázení a poskytla
peníze nejen na stromy, ale i na nákup kůlů.
Bohužel její zaměstnanci nemohou kvůli
současným opatřením přijet do naší obce sázet.
Hledáme proto dobrovolníky, kteří by v
neděli 1. listopadu 2020 měli čas a pomohli s
výsadbou. Za odměnu proběhne odpoledne
na Ovčíně táborák s opékáním buřtů. Prosím
zájemce, aby se ozvali na můj e-mail
starosta@panenskebrezany.cz nebo mi
zavolali na tel. 774484813.
Již rok komunikujeme se spolkem Sázíme
stromy, z.ú., který od různých dárců získává
finanční prostředky na výsadbu stromů. I přes

Na výsadbu potřebujeme zhruba 10 až 15 lidí,
všichni, kdo mají ruce, jsou vítáni!
Martin Hakauf

Velká voda v naší obci
Na začátku srpna v neděli 2. 8. naši obec postihl
ve večerních hodinách přívalový déšť, který
zatopil sklepy a stáje v dolní části obce. Také
ulice Ke Kovárně a Zahradní byly pod vodou, na
místě se vytvořila obrovská laguna, která jen stěží
odtékala. Na místě zasahovaly až do ranních
hodin celkem 4 hasičské jednotky z Dolínku,
Líbeznic, Úžic a Klecan, kterým patří poděkování,
s jejich pomocí se podařilo zprůchodnit ucpanou
dešťovou kanalizaci a následně odčerpat vodu z
komunikace i ze sklepů. Byl jsem na místě až do
půl čtvrté ráno a hasiči z Dolínku stále po 6
hodinách čerpali vodu. Během noci jsem také
kontroloval provoz čistírny odpadních vod, přes
kterou se prohnala také záplavová vlna,
technologie ale fungovala. Problém byl se
splaškovou kanalizací, do které nesprávně
natékala dešťová voda z komunikací, tak i cíleně
ze zaplavené části obce, protože dešťová
kanalizace nemohla tolik vody pobrat. Proto na
nátoku do ČOV docházelo k přetékání splaškové
vody mimo technologii. Poděkování v tomto
ohledu patří panu Fiurymu z VaK Zápy, který
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zajistil čerpání z nátoku, aby nedocházelo k
zahlcení technologie čistírny.
Velká voda také spláchla většinu nezpevněných
komunikací v obci. V situaci, kdy v obci je většina
komunikací jen se štěrkovým povrchem (někde i
ten chybí), nelze takovému poškození zabránit.
Komunikace, které na podzim čeká oprava, jsme v
zásadě neřešili (nemá cenu na ně navážet další
materiál, který se za měsíc bude opět odvážet
pryč) a soustředíme se na ty zbývající. Oprava
bude do doby, než se podaří povrchy všech silnici
vyasfaltovat, vždy jen provizorní a pochopitelně
podobně silný déšť opět způsobí paseku. Snažíme
se ale, aby i provizorní oprava k něčemu byla,
opravili jsme část ulice U Obory, kde došlo ke
srovnání povrchu a jeho zhutnění. V prvním
říjnovém týdnu proběhla oprava ulice Vilová, v
druhé polovině října následně opravíme i ulici Ke
Křížku. V obou ulicích se velké díry vyčistí,
vybrousí a následně zakryjí novým asfaltovým
krytem.
Martin Hakauf

Z činnosti městské policie v obci
V uplynulých měsících se strážníci Městské
policie Odolena Voda soustředili zejména na
hlídkovou činnost zaměřenou na dodržování klidu
a veřejného pořádku, a to jak v denních, tak i v
nočních hodinách. Hlídky se při výkonu hlídkové
služby zaměřovaly zejména na dodržování obecně
závazných vyhlášek obce, nočního klidu a kontrolu
dodržování maximální povolené rychlosti při jízdě
v obci.
Dne 5. 8. zjistila hlídka městské policie znečištění
ulice Na Návsi, které pocházelo ze strojů
obsluhujících přilehlou stavbu. Tento přestupek
proti zákonu č. 13/1997 Sb. byl vyřešen na místě a
jeho původce zjednal nápravu.
Dne 11. 8. ve večerních hodinách bylo zjištěno
pomocí kamerového systému obce, že došlo k
porušení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019,
kterou se stanovuje systém sběru a likvidace
odpadů. Strážníci díky kamerovému záznamu
dohledali konkrétní osobu, která vyhlášku porušila,
a věc s ní vyřešili v příkazním řízení.
Dne 14. 8. proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci a na řízení
pod vlivem alkoholu. Strážníci se snažili působit
především preventivně. Toho dne nebylo zjištěno
překročení maximální povolené rychlosti v obci, ani

požití alkoholických nápojů před nebo během jízdy.
Akce byla zopakována dne 21.8.2020, přičemž byla
opět zaměřena na dodržování maximální povolené
rychlosti v obci. Tentokrát bylo zjištěno jedno
překročení maximální povolené rychlosti v obci
podle §18 bod 4) zákona 361/2000 Sb., které
strážníci vyřešili na místě.
Dne 3. 9. proběhla v obci dopravní akce zaměřená
především na kontrolu rychlosti motorových
vozidel jedoucích v obci a na řízení pod vlivem
alkoholu. Strážníci se snažili působit především
preventivně. Prevence strážníků byla úspěšná a
nebyli nuceni přistoupit k řešení žádného
přestupku v dopravě, jelikož nebylo zjištěno
překročení maximální povolené rychlosti.
Dne 24. 9. byl strážníkům oznámen neoprávněný
zábor veřejného prostranství v křovích na
křižovatce ulic Ke Kovárně a Zahradní. Hlídka
městské policie následující den zastihla obyvatele
stanu a bylo zjištěno, že se jedná o mladý pár může
a ženy. Hlídka je vyzvala k úklidu místa, aby
neznečišťovali veřejné prostranství a stan si sbalili
a zanechali nocování v křoviskách. Pár hlídku
uposlechl a vše uvedl do původního stavu, následně
místo oba pokojně opustili.
Městská policie Odolena Voda

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Tak jako každý podzim, i letos proběhne odvoz
nebezpečného i velkoobjemového odpadu. Svoz
nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 24.
10. mezi 12.30 - 13.00 na návsi. Odevzdat zde
osobně můžete např. oleje, barvy, kyseliny, louhy,
domácí drogerii, léčiva, baterie, elektrozařízení
(pračky, lednice, televize, PC, sekačky a další) nebo
pneumatiky bez disků.
O následujícím víkendu od pátku 30. 10. do
neděle 1. 11. budou na obvyklých místech v obci
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Do nich můžete odložit např. nábytek, sanitární
keramiku, koberce a další velké předměty. Do
kontejnerů nepatří nebezpečný odpad,
elektrozařízení (pro ty je určen sběr nebezpečného
odpadu), ani stavební suť. Dále všechny žádáme,
aby odpad neumisťovali mimo kontejnery. V
případě, že bude kontejner na některém místě
zaplněn, využijte kontejnery na dalších místech v
obci. U horního zámku budou opět přistaveny
rovnou dva kontejnery, místa by měl být dostatek.

Dále opět všechny občany žádáme o ohleduplnost
při odkládání odpadů do kontejnerů na tříděný
odpad. Odpad do kontejnerů odkládejte tak, aby se
do nich vešlo co nejvíce (sešlapávejte krabice i
plastové obaly). V jednotlivých sběrných místech se
navíc neustále objevují věci, které nepatří do
tříděného odpadu. Místa průběžně monitorujeme
ve spolupráci s městskou policií a v případě
porušení obecně závazné vyhlášky následuje
finanční postih, veškeré preventivní kroky jsme již
vyčerpali. Za přestupek hrozí bloková pokuta do 5
000 Kč a ve správním řízení pokuta až ve výši 50
000 Kč. Doporučujeme proto každému, aby si
takové jednání rozmyslel. K tomu dodáváme, že za
přestupek je považováno i to, necháte-li odpad
vedle nádob, pokud jsou zrovna plné. To se stát
může, není nic snazšího než počkat pár dní, kdy
budou vyvezeny, nebo odpad odnést do jiných
kontejnerů, sběrných míst je v obci hned několik.
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Obecní úřad Panenské Břežany

Září v MŠ a ZŠ Panenské Břežany
Od zahájení školního roku 2020/2021 uběhl již
měsíc. Jako každý rok jsme společně s paní
učitelkami, rodiči a ostatními žáky slavnostně

mezi nás přivítali také Mgr. Miriam Šedivou, novou
učitelku anglického jazyka.
Nová angličtina nás baví
Všem žákům začala od druhého týdne v září
výuka, jak se říká, na plno. Třetímu a čtvrtému
ročníku také výuka anglického jazyka. Před první
hodinou mezi žáky panovaly obavy, strach, zda-li
budou rozumět,a jak výuku zvládnou, ty se ale
nenaplnily a výuka je velmi baví. Paní učitelka na
žáky mluví téměř jen anglicky. Používá obrázky,
pracovní sešity, karty, připravuje hry, soutěže a
různé další didaktické pomůcky, které jsou k výuce
angličtiny potřeba. Jsou potřeba zejména k tomu,
aby děti angličtina bavila, upoutala jejich
pozornost, rozuměly jí, a co nejvíce si
zapamatovaly a nestyděly se anglický jazyk
používat.

přivítali prvňáčky, rozdali uvítací diplomy, připnuli
stužky a předali uvítací dárečky. V letošním roce je
v prvním ročníku 11 statečných žáků. Jak je již
tradicí, po slavnostním přivítání prvňáčků se první
a druhý ročník podíval ke starším spolužákům a
společně jsme se vydali na prohlídku celé školy.
Pozdravili a seznámili se s dětmi v mateřské školce,
nahlédli do školní jídelny, kde na nás čekala paní
kuchařka, která nám předala další malé překvapení,
tentokrát v podobě samých zdravých dobrot.

V letošním roce jsme nepřivítali pouze prvňáčky,
ale také nové posily pedagogického týmu.
Pomocnou rukou je paní třídní učitelce prvního a
druhého ročníku Mgr. Pavle Pristášové, asistentka
pedagoga Mgr. Martina Řeháková, která se s
kolektivem dětí sžila na jedničku. Stejně tak paní
Veronika Jeřábková, která působí jako asistentka
pedagoga ve třetím a čtvrtém ročníku, a zároveň je i
vedoucí školní družiny. Ta navázala kontakt s dětmi
nejen v běžné výuce, ale zejména v odpoledních
hodinách ve školní družině. V neposlední řadě jsme

Nový školní rok se tedy rozběhl naplno a s ním i
veškeré povinnosti i aktivity v rámci organizace
školního roku. Aby školní rok nebyl jen o
povinnostech, v rámci přestávek mohou děti
využívat v prostorách chodby takzvaný „dlaňovo chodidlový“ chodník, který zlepšuje
psychomotorický vývoj. To znamená, že děti musejí
správně zkoordinovat pohyb svých rukou a nohou
najednou, tedy použít je v jeden okamžik. Po
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prvotním zdání, že je tato aktivita jednoduchá, děti
zjistily, že tomu tak není. Nyní je na nich, zda

velmi zajímavé aktivity, které máme naplánované
na celý školní rok. Sice jsme jako škola připraveni i
na nelehké chvíle, ale věříme, že se budou moci děti
vzdělávat tradiční cestou a případné komplikace
společně zvládneme. Věříme v nás, ale také v „naše“
děti.
Září v první a druhé třídě
Během září si nejen prvňáčci, ale i žáci z druhého
ročníku postupně zvykali na školní povinnosti. V
prvních dnech si prvňáčci prohlédli prostory školy,
seznámili se s provozem školní družiny a společně
vymýšleli, jaká pravidla slušného chování budeme
dodržovat, aby nám ve škole bylo hezky. Na školní
zahradě nebylo třeba děti dlouze pobízet, hned
věděly co a jak – zvídavě prozkoumávaly všechna
její zákoutí. V zápalu her a dovádění byla navázána
i nová přátelství. Prvotní obavy, které jsou se
začátkem školního roku vždy spojeny, rychle opadly
a my jsme se brzy mohli vrhnout do opravdového

využijí volných chvil ve škole k vypilování techniky
a rychlosti. Ostatně děti také mohou využívat nově
vybudovanou školní zahradu, která byla dokončena
v měsíci srpnu. Protože nám v září počasí přálo,
trávili jsme volný čas či přestávky na čerstvém
vzduchu, ale také jsme koncipovali výuku v tomto
prostředí včetně využití dřevěného pódia.

Zatím uteklo málo vyučovací doby, ale zdá se, že
jak žákům, tak i pedagogům se práce daří a jsou ve
škole spokojeni. Proto bychom si všichni přáli, aby
nám tato spokojenost vydržela co nejdéle, aby nám
i tato nelehká doba nenarušila naše další plány ve
zlepšování chodu školy, abychom mohli uskutečnit

učení. A protože jsou prvňáčci velice šikovní, tak
nám práce šla, jak se říká, pěkně od ruky. Ani
druháci nezaháleli a po dvoutýdenním opakování
učiva z prvního ročníku se i oni mohli konečně
pustit do osvojování učiva nového. Už Jan Amos
Komenský tvrdil, že škola hrou je mnohem lepší
než jen sedět v lavicích a memorovat, tak nám
výuku zpestřilo i několik aktivit. Na školní zahradě
žáky nadchla ukázka živých dravců. Rovněž i
představení o astronomii, v mobilním planetáriu,
bylo velice vydařené a pro žáky nejen zajímavé, ale
i poučné.
Život v mateřské školce
Začátek školního roku přivítala i naše mateřská
škola a její třída Sluníčka, ve které je zapsáno 20
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dětí ve věku 4-6 let. Ve třídě pracuje paní učitelka
Mgr. Jitka Hrnčířová, Markéta Nedvědová a školní
asistentka Dominika Stolařová. Co se týká adaptace

Po počátečním seznamování a poznávání jsme
začali realizovat výchovně vzdělávací cíle Třídního
vzdělávacího programu, zahájili plavecký výcvik v
Neratovicích, začali s plněním úkolů projektu
pohybové gramotnosti ČOS s názvem Se Sokolem
do života, navštívili obecní úřad v rámci
tématu ,,Místo, kde žiji“, zhlédli zajímavý program
o vesmíru v mobilním planetáriu a zvelebili naši
novou školní zahradu osázením truhlíků a instalací
krmítek, pítek a zvonkoher za vydatné pomoci a
spolupráce rodičů. Akce nesla název „Podzimní
zahrádka vítá svoje zvířátka“. Tak doufejme, že
právě tu naši budou zvířátka hojně využívat k
přečkání blížícího se zimního období (hmyzí
domečky, pítka, krmítka).
Podzimní akce jsme ukončili výletem do Mirákula
30. 9. kde v rámci projektu EU Šablony II. byl pro
naši MŠ a ZŠ připraven interaktivní program s
názvem Zemědělské plodiny.
Jak se žije ve školní družině

mladších dětí, potěšilo nás, že proběhla zcela bez
potíží. Jednak proto, že děti již v loňském školním
roce navštěvovaly dětskou skupinu, jednak mnohé
mají ve škole starší sourozence, takže jim prostředí
není zcela neznámé. A naši předškoláci? Ti už jsou
zkušenými „mazáky“.

První měsíc školního roku utekl jako voda a vše se
rozjelo na plné obrátky. Do školní družiny je
přihlášeno 25 dětí. Všichni jsme se velmi rychle
sžili a společně toho už i mnoho zažili. Zářijové
počasí nám přálo a většina aktivit tak probíhala

venku. Využili jsme školní zahradu, nedaleko
vzdálenou louku „vinici“ a sportovní hřiště k
všestranným pohybovým hrám a aktivitám. Čas
trávený v družině ale není vyplněn pouze
pohybovými aktivitami, s dětmi už jsme také tvořili
a společně vymýšleli pravidla ve školní družině a
další nezbytné výukové aktivity. Děti jsou
motivovány ke vzdělávacím činnostem také
různými pracovními listy, kvízy a hádankami. V
závěrečném zářijovém týdnu k nám také naposledy
| 14
!
|

přijela herečka Kamila Špráchalová, která touto
návštěvou zakončila projekt hereckých hodin ze
Šablon II. Projekt, který měl být dokončen v
loňském roce, ale kvůli Covid - 19 se poslední
návštěva konala až nyní v září.
Přejeme krásný a klidný podzimní čas.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Panenské Břežany: Mgr. et.
MgA. Soňa Řepová, Mgr. Jitka Hrnčířová, Mgr. Pavla
Pristášová, Mgr. Miriam Šedivá, Markéta Nedvědová,
Mgr. Martina Řeháková, Veronika Jeřábková,
Dominika Stolařová

Školní zahrada v novém kabátě (a nejen podzimním)
S příchodem nového školního roku nás čekalo na
školní zahradě překvapení. Její značná část, určená
především MŠ, se od základů změnila. I když se na
jaře, s příjezdem stavební techniky a příchodem

stavebních dělníků, daly vytušit velké změny, jen
zasvěcení věděli, jakou podobu bude naše zahrada v
budoucnu mít.
Poslední srpnový týden už bylo jasno. V rámci
projektu „Revitalizace školní zahrady ZŠ a MŠ
Panenské Břežany“, spolufinancovaného, kromě
zřizovatele také Státním fondem životního

prostředí, byly odstraněny původní herní prvky a
vybudována zahrada přírodního rázu. Při realizaci
projektu bylo postupováno dle principů využívání
zahrady pro EVVD (enviromentální vzdělávaní,
výchovu a osvětu), které mají aktivovat pocit
sounáležitosti dětí s přírodou.
V rámci projektu byla provedena modelace
terénu, osázeno značné množství herních a
architektonických prvků z přírodních materiálů,
vysázeny dřeviny a keře, tematický záhon a
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zabudovány čtvercové záhony. Posledně jmenované
byly, za vydatné spolupráce a pomoci dětí MŠ a
jejich rodičů, osázeny na společné akci 23.9., která

se (i díky krásnému počasí), velmi vydařila. Kromě
osázení truhlíků měla za cíl i vytvořit zázemí pro
zvířátka (ptáky, hmyz). A tak se ještě instalovala již
v červnu na společných dílničkách vyrobená
krmítka, pítka, zvonkohry a hmyzí domeček (od
paní Kondelíkové). Ten spolu s Broukovníkem a
dalším hmyzím „hotelem“ má mimo jiné i usnadnit
hmyzu přezimovat.

A jak vlastně taková přírodní zahrada vypadá?
Kromě již zmiňovaných keřů, stromů a záhonů jsou
zde především přírodní herní prvky pro děti –
pocitová stezka, pískoviště s kuláčema, venkovní
kuchyňka, kládoviště, terénní vlny s tunelem a
skluzavkami, kryté dřevěné pódium a malý
amfiteátr s ohništěm.

A co na to děti, kterým je zahrada určena
především? Jsou nadšené a maximálně ji, se
spontánní radostí sobě vlastní, při pobytu venku
využívají. Jen maminky sdílejí nadšení asi o trochu
méně, když každodenně odnášejí domů vyprat
oblečení od hlíny. Ale přírodní zahrada, je přírodní
zahrada...

Léto v dětské skupině
Milí přátelé, jak jste mohli zaznamenat, naše
dětská skupina měla celé léto okna otevřena
dokořán. Ano, provoz nebyl přerušen ani na
chviličku. Toho využili také někteří rodiče dětí ze
zdejší mateřské školy a své děti k nám umístili na
prázdniny. Celkem se nám v naší skupině
prostřídalo 18 dětí. Díky tomu si „naše“ děti našly
nové kamarády, a protože někteří z nich v září
přestupují do MŠ, bude to pro ně určitě jednodušší.
Náš denní program jsme přes prázdniny zaplnili
zpěvem, smíchem a hrou, a také jsme podnikli pár
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Mgr. Jitka Hrnčířová
vedoucí učitelka MŠ

výletů. V červenci jsme navštívili pražské ZOO, kde
děti nejvíce pobavili tučňáci, gorily, papoušci,
žirafy a sloni. Největší obdiv měl lední medvěd, i
když jsme si kvůli němu museli vyšlápnout slušný
kopec. Všechny děti, i ty nejmladší, to zvládly
báječně. Vrátili jsme se znaveni, ale nadšeni. V

srpnu jsme se pěšky vydali do nedaleké jezdecké
stáje Javor, zde v Panenských Břežanech. Děti se
od paní majitelky dozvěděly, jak se správně
chovat, aby koně nepolekaly a potom si každý
mohl vybrat, zda se projede na koni či poníkovi.
Po projížďce bylo potřeba hřebelcování. Ani toho
se děti nezalekly a jeden chlapec si dokonce troufl
na čištění kopyt. Při odchodu zpět do DS všichni
nepřetržitě vyprávěly své dojmy. Vřele vám
doporučujeme tuto akci též podniknout. V našem
prázdninovém programu nechyběly procházky
lesem, hra na dětském hřišti a na Vinici, tvoření,
kreslení a dokonce jsme se pustili do objevování
vesmíru. Prázdniny utekly jako voda, podzim
klepe na dveře a školní rok už je v plném proudu.
Školákům i školáčkům přejeme hodně radosti a
úspěchů a dospělákům hodně radosti a pevné
nervy. Zase příště, s pozdravem
Zuzana Bukovská a kolektiv DS

S novým školním rokem došlo také k proměně
pečujících osob v naší dětské skupině, kterou
zřídila obec Panenské Břežany na začátku
letošního roku. Na konci prázdnin jsme se
rozloučili s paní Veronikou Lechnerovou a
Danielou Míkovou, které nastoupily do svých
zaměstnání a v dětské skupině už z časových
důvodů nemohou vypomáhat. Na tomto místě jim
patří velké poděkování za pomoc a spolupráci v
prvním roce fungování naší dětské skupiny. Práce
s dětmi není jednoduchá, je o trpělivosti a
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zodpovědnosti, ale obě kolegyně se jí zhostily se
ctí. Přeji jim hodně úspěchů i v jejich další práci.
Na uvolněná místa přichází paní Eva
Kondelíková z Panenských Břežan a Nataša
Aulíková z Postřižína, které budou vypomáhat
např. v době dovolených či nemoci a doplní tak
stávající vedoucí dětské skupiny paní Zuzanu
Bukovskou a paní Evu Husákovou Hunalovou,
které pokračují ve své práci i tento školní rok.
Martin Hakauf
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