ZPRAVODAJ OBCE

PANENSKÉ BŘEŽANY
Prosinec 2016

Informační bulletin obce Panenské Břežany								

ÚVODEM
Podzimní měsíce bývají v naší vesnici poklidné.
Stromy se pozvolna barví do nejrůznějších odstínů od
zlatožluté po vínově červenou, pak hnědou a nakonec
šedočernou. Podzimní větry z nich pak rvou listí
a první mrazíky je zbavují listí docela. Jen jehličnany
(až na modříny) si ponechávají svůj pichlavý zelený
kabát. To aby mohl být krásně ozdobený jíním. Letošní
podzim v přírodě přicházel pozvolna a volným
tempem se zpočátku ubíral i život v obci, aby v závěru
nabral na rychlém tempu, jako každý rok.
Socha svatého Jana Nepomuckého se dočkala
opravy, uskutečnilo se setkání s jubilanty, pak
proběhly senátní a krajské volby, vítání občánků,
také škola žila pestrými aktivitami a přišel advent
a tradiční rozsvěcení stromků. Pak jsme se dočkali
dokončení rekonstrukce horního zámku a kaple
a jejich slavnostního otevření, i prohlídky celého
areálu - zatím jen pro břežanské občany. Na konec
adventu v kapli zazněl krásný koncert. Na Obecním
úřadě se v podzimním období konala tři veřejná
zasedání a informace o nich přinášíme jako první.
js

Z jednání zastupitelstva
Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 5 ze dne 19. 09. 2016
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
 přidělení veřejné zakázky na nákup malotraktoru
pro obec Panenské Břežany společnosti Y-CZ s.r.o.
za nabídkovou cenu 574.000 Kč bez DPH a zároveň odsouhlasilo přikoupení kabiny k malotraktoru za nabídkovou cenu 69.000 Kč bez DPH
 podpis Dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci mezi
obcí Panenské Břežany a městem Kralupy nad
Vltavou, ve věci sdružení prostředků v „boji pro-

Výtisk zdarma

ti rozšíření letiště Vodochody“. Jedná se o převod
finančních prostředků ve výši 27.800 Kč (což je
50 Kč za 1 obyvatele obce)
 podpis Kupní smlouvy na pozemek č. p. 426/24
za kupní cenu 20.000 Kč. Jedná se o nově oddělenou část pozemku sousedícího s areálem čistírny
odpadních vod o výměře 20 m². Finanční částku
poukáže zhotovitel stavby „Intenzifikace stávající
ČOV“, firma Metal MB, s.r.o., jejíž chybou musí
obec předmětný pozemek dokoupit
 budoucí bezúplatné nabytí zastavěného pozemku
od vlastníka pozemku Středočeského kraje. Část
nově projektovaných chodníků se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.
Z tohoto důvodu obec musí požádat prostřednictvím Technické správy a údržby silnic Mnichovo
Hradiště o bezúplatný budoucí převod tohoto pozemku do vlastnictví obce. Souhlas podmíněný
souhlasem obce s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku Středočeského kraje je
nutným podkladem pro zahájení územního a stavebního řízení
 výpověď Rámcové smlouvy o zajištění trvalé pohotovosti sil a prostředků HZS. Starostka obce
všechny seznámila, že jednala s Městem Odolena
Voda o zajištění této služby Sborem dobrovolných
hasičů a náklady by byly zhruba poloviční. Z tohoto důvodu bude současná smlouva s Letištěm
Vodochody a.s. vypovězena a následně bude uzavřena smlouva nová s Městem Odolena Voda

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 6 ze dne 7. 11. 2016
Starostka obce jmenovala inventarizační komisi
ve složení:
Předseda: Ing. Mikuláš Végh
členové: Mgr. Dagmar Horevajová, Ing. Ljuba
Loukotová, Ing. Dalibor Fajkus, Ladislav Obrdlík,
MUDr. Ladislav Fiala

Zastupitelstvo obce schválilo:
 plán inventur na rok 2016
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
 podpis Rámcové smlouvy o zajištění trvalé pohotovosti sil a prostředků HZS s Městem Odolena
Voda. Celková částka za poskytované služby činí
22.000,- Kč
 podpis Dodatku smlouvy o nájmu nebytového
prostoru se spolkem Břežanka, z.s. Platnost této
smlouvy bude prodloužena o jeden rok s tím,
že spolek Břežanka, z.s. na výzvu pronajímatele
(obce) vyklidí užívané prostory do 30 dnů, pokud
tyto prostory bude obec chtít využít pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Panenské Břežany
 navýšení kapacity ZŠ Panenské Břežany na 50 žáků
a družiny při ZŠ Panenské Břežany na 30 žáků
 podpis Kupní smlouvy na pozemek č.p. 472/43 za
celkovou kupní cenu 5.500 Kč
 podpis Kupní smlouvy na pozemky č.p. 472/39
a 472/40 za celkovou kupní cenu 10.500 Kč
 podpis Kupní smlouvy na pozemek č.p. 472/42 za
celkovou kupní cenu 35.000 Kč
 Tyto kupní smlouvy mezi Obcí Panenské Břežany a občany Panenských Břežan se týkají prodeje
zaplocených pozemků v ulici Strmá ve vlastnictví
obce. Záměrem je legalizovat stav a průběh vlastnických hranic mezi obcí Panenské Břežany a občany ku prospěchu a spokojenosti obou stran.
 podpis Směnné smlouvy, kde se směňuje pozemek
č.p. 472/3 díl „b“ za pozemek č.p. 87/1 díl „a“
 podpis Směnné smlouvy, kde se směňuje pozemek
č.p. 472/3 díl „a“ + 472/38 za pozemek č.p. 85/5
 podpis Směnné smlouvy, kde se směňuje pozemek
č.p. 472/3 díl „a, c, e, d“ za pozemek č.p. st. 49 díl
„b“
 podpis Směnné smlouvy, kde se směňuje pozemek
č.p. 472/3 díl „e“ + 477 díl „a“ za pozemek č.p. st.
52/2 díl „d“
Smluvními stranami těchto Směnných smluv jsou
Obec Panenské Břežany a občané Panenských Břežan.
Obě strany se Směnnou smlouvou dohodly o směně
pozemků a úhradě rozdílu v hodnotách směňovaných
nemovitostí. Záměrem této směny je legalizovat stav
a průběh vlastnických hranic mezi obcí Panenské
Břežany a jejími občany ku prospěchu a spokojenosti
obou stran.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 7 ze dne 6. 12. 2016
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
 podání námitek k návrhu 2. Aktualizace Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje. Aktuali-








zace se týká v podstatě všech bodů, které byly již
předtím vyřazeny na základě soudního rozhodnutí. Panenských Břežan se dotýká především veřejně prospěšná stavba mimoúrovňové křižovatky
Odolena Voda. Námitky jsou zpracovány právníkem a jsou zaměřené na specifikování negativních
vlivů této stavby na obec Panenské Břežany
rozpočtové opatření č. 11 obce Panenské Břežany
podpis Dodatku č. 4 Smlouvy o spolupráci mezi
obcí Panenské Břežany a městem Kralupy. Touto smlouvou se obec zavazuje zaplatit jednorázově účelově určený finanční příspěvek ve výši
20.000 Kč na podání Správní žaloby „Obce“ ve věci
„Opatření obecné povahy“ – Ochranné hlukové pásmo letiště Vodochody k Městskému soudu
Praha. Všechny dotčené obce se takto na žalobu
skládají.
podpis SMLOUVY O UMOŽNĚNÍ REALIZOVAT STAVBU - č. 2016/2316 /00066001/MH/
HRU/SS – „Chodník v ulici Hlavní“ mezi obcí Panenské Břežany a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací.
Na základě této smlouvy může obec vydat stavební
povolení pro tuto stavbu. Vzhledem k tomu, že je
nutno ještě vyhlásit výběrové řízení na dodavatele
stavby, tak uzavření této smlouvy urychlí celý proces a se stavbou by se mohlo začít na jaře 2017
podpis SMLOUVY O UMOŽNĚNÍ REALIZOVAT
STAVBU - č. 2016/2324 /00066001/MH/HRU/SS
– „Chodníky v Panenských Břežanech“ mezi obcí
Panenské Břežany a Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací. Uzavření této smlouvy jediným možným východiskem a řešením pro získání dotace alespoň
pro první etapu, kterou je rekonstrukce stávajících
chodníků.
Zpracovala Dáša Horevajová, referentka OÚ

důležité Informace z úřadu
Obecní úřad bude v době vánočních svátků od 23.
12. do 31. 12. 2016 pro veřejnost uzavřen. Děkujeme
za pochopení.
Obec podala speciální správní žalobu proti zřízení
ochranného hlukového pásma v katastru obce
Panenské Břežany. Příslušný městský soud by o žalobě
měl rozhodnout ve lhůtě do 90 dnů, tj. do konce
února. Mezi žalobci jsou postižené obce a vytipovaní
vlastníci nemovitostí. Jsou tak zastoupeny všechny
případy, např. nemovitost, která byla v návrhu OHP
a stále je, nemovitost, která vznikla v době od návrhu
do jeho zřízení, nemovitost, která je dotčená pouze
částečně, podnikatelský subjekt, pozemky a objekty
v ploše určené k zastavění, školské zařízení atp.

Obec podala námitky proti 2. aktualizaci
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, kde
nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšné stavby
mimoúrovňové křižovatky na D8 v Odolena Voda
– Dolínek. Důvodem je přivedení osobní i tranzitní
dopravy do obce. Silnice z Břežan do Dolínku by se
vlastně stala dálničním přivaděčem.
V ulici Akátová a Ke křížku dbejte prosím zvýšené
pozornosti na svou bezpečnost. Stavební firma začala
se stavbou nové komunikace z ulice Ke křížku.
Plánované dokončení je na květen r. 2017.
15. listopadu byla dokončena a předána
zrestaurovaná socha svatého Jana Nepomuckého na
návsi. Za práce obec zaplatila necelých 150 tisíc. Na
tuto obnovu významně přispělo Ministerstvo kultury
a to částkou 70 tis. Kč. Děkujeme!
30. listopadu byl ukončen svoz biologicky
rozložitelného odpadu. Kontejnery prozatím zůstaly
na odstavné ploše u horní zastávky. Případný odpad
můžete vyhodit tam. Odpad se třídí na „měkký“
jako listí a tráva a větve. Prosíme, nevyhazujte odpad
v plastových pytlích!
13. prosince byl zahájen zkušební provoz
intenzifikované čistírny odpadních vod. Jeden rok
má zhotovitel spolu s provozovatelem na vyladění
provozu čistírny. Na čistírnu přispěly firmy
Agrimex Vestec a.s. a UNIFROST s.r.o. v celkové
výši 1,2 mil. Kč. Děkujeme! Pro správné fungování
čistírny je třeba dbát pokynů provozovatele – více
v přiloženém letáku.
Obec ve spolupráci s městem Odolena Voda
nabízí občanům k bezplatnému zapůjčení zahradní
kompostéry. Kompostéry jsou ve velikostech 270,
350 a 650 l a budou zapůjčeny na 5 let. Poté bude buď
výpůjčka prodloužena, nebo budou zájemcům za
menší poplatek kompostéry odprodány. Zájemci se
mohou stále hlásit na zdejším obecním úřadě, a to buď
telefonicky na čísle 283 970 553 nebo prostřednictvím
e-mailu: obec@panenskebrezany.cz. nejpozději však
do 6. ledna 2017.
Firma TBS plus vám nabízí jako vánoční dárek
akvária a to zcela zdarma. Přijďte si vybrat z mnoha
velikostí každý všední den od 8 do 16 hodin! Hlaste se
prosím na vrátnici ve vchodu. Děkujeme.
Státní ústav radiační ochrany nabízí zdarma
měřené radonu v domech a bytech. Přihlásit se můžete
telefonicky na číslech 226 518 166, 226 518 177 nebo
e-mailem: radon@suro.cz
Vážení a milí občané, na závěr si prostřednictvím
našeho Zpravodaje dovolím popřát vám klidné
a ničím nerušené vánoční svátky a do Nového
roku vám přeji hlavně pevné zdraví. Lucie Fiury,
starostka obce.

Podzimní jubilanti
Břežanští občané, kteří na podzim slavili svá kulatá
a půlkulatá životní jubilea, se z různých důvodů
nemohli na tradiční setkání na Obecní úřad dostavit.
A protože byli jen tři, Jaroslava Bartoníčková, Stanislav
Horák a Teodor Szakál, dne 23. září je proto navštívil
v jejich domovech místostarosta Martin Soriano.
Jménem obce jim předal dárkové koše a popřál
mnoho štěstí a zdraví. Povídali si o životě, o jejich
práci i o současných zálibách. U pana Horáka to je
zahrádka, u paní Bartoníčkové, bývalé středoškolské
profesorky matematiky a fyziky, četba a u pana
Szakála jeho oblíbený sport a Sparta zvlášt´ .
4. ledna 2017 oslaví krásných 95 let Ludmila
Čepková, nejstarší občanka Panenských Břežan.
Gratulujeme, paní Ludmilo a přejeme Vám zdraví a
štěstí!
js

Vítání občánků
Panenské Břežany se rozrůstají
V pátek 7. října dopoledne starostka Lucie Fiury
uvítala do života obce 13 nových břežanských občánků,
kteří se narodili od loňska do září tohoto roku. Ve
slavnostně vyzdobené zasedací síni Obecního úřadu
dětičkám i jejich rodičům a prarodičům zazpívaly
a zarecitovaly dojemné básničky děti z naší školy
a školky.

Každé děťátko bylo obdarováno zlatým přívěskem
ve tvaru čtyřlístku, pamětním listem a maminka ještě
rudou růží. Následoval společný přípitek rodičů na
zdraví a štěstí jejich dětí. Na tento den zůstanou všem
krásné vzpomínky díky reportážnímu fotografovi
Petrovi Novotnému z Odoleny Vody, který tyto
okamžiky zvěčnil.
js

Náš rozhovor
Na podzim skončil svou práci na restaurování soch
patřících obci Panenské Břežany akademický sochař
a restaurátor Vojtěch Adamec, absolvent Akademie
výtvarných umění v Praze - obor monumentální
sochařství. Po několik měsíců v roce jsme ho mohli
vídat v areálu horního zámku, kde on a jeho
pomocníci, studenti sochařství, restaurovali sochy
sv. Floriana, svatého Vavřince a sochu Nejsvětější
Trojice. Pak bývali k vidění i na dolní křižovatce, kde
restaurovali sochu sv. Jana Nepomuckého. Na otázku,
jak přesně taková práce probíhá, Vojtěch Adamec
odpověděl:
Pro obec Panenské Břežany jsem připravoval
už samotné podklady pro získání dotací na opravy
soch. To je proces velmi složitý, jak by vám mohla
potvrdit i paní starostka Fiury. Nejprve bylo třeba
udělat průzkum stavu, pak navrhnout způsob opravy
a spočítat náklady. Pak se jde se žádostí na příslušné
organizace (zde ministerstvo kultury, které vypisuje
granty, nebo na ministerstvo zemědělství, které má
Fond na obnovu venkova, atd.) Každou žádost je
třeba připravit ve třech provedeních, takže dneska
je spousta úřadování a vlastní oprava sochy je pak
mnohdy rychlejší, než přípravný proces.
V majetku obce jsou tři sochy v areálu horního
zámku a socha svatého Jana Nepomuckého na
křižovatce u dolního zámku. Sochy, které mají jiného
vlastníka než obec, ještě na zrestaurování čekají. Ale
zpět k Vašemu výkladu:
Ve spolupráci s paní starostkou jsme připravili
podklady pro opravu soch i sloupů a soklů. Sloup pod

svatým Florianem v aleji horního zámku byl dokonce
povalený, dřík sloupu ležel v křoví, ale sochu naštěstí
zachránili pracovníci tehdejšího domova důchodců,
který svého času v zámku sídlil. Po obdržení dotací
se započalo s opravou soch, které na tom byly nejhůř
a pak, po dobrých zkušenostech s naší prací nám
bylo zadáno i zrestaurování sochy svatého Jana
Nepomuckého.
Sochy sv. Jana Nepomuckého stojí většinou
na mostech, u vody,… jak to, že v naší vsi stojí
na křižovatce cest? Není vyloučeno, že původně
stál u nějakého menšího toku, potůčku, který se
v minulosti vléval do rybníka v centru obce, který byl
v minulém století zasypán?
V minulosti stála socha jistě jinde.Ale s úpravou
komunikací se ocitla tam, kde je dnes. Nějaký dávný
okrašlovací spolek kolem ní vysázel kaštany, které
měly celou kompozici dotvářet. Stromy se rozrostly,
začaly sochu utlačovat a staly se jednou z příčin její
devastace spolu se splachy a hlínou z okolí. Problém
je, že terén, kam byla socha umístěna, nebyl upraven,
nebyla tam provedena žádná drenáž a voda z okolí
vzlínala do struktury kamene, který poškozovala.
Jde o porézní pískovec. Kapilární systém kamene
tuto vodu nasává a nastávají v něm hydratační tlaky.
V důsledku zamrzání dochází k trhání pískovce.
Dalším problémem je, že v té vodě, v tom splachu
z okolí, jsou rozpuštěné soli, dusičnany, sírany, …
a tím, že voda vyschne, soli se dostávají do pevného
skupenství, což opět trhá kámen.

Zdá se, že kámen je jako živý organismus. Jak
s ním zacházet, aby byl v dobré kondici?
Kámen je jako lidské tělo. Je třeba odstranit to, co mu
nesvědčí. Proto jsme kolem sochy vytvořili štěrkovou
drenážní stěnu, která snižuje zvlhčení základu na
minimum. Proto také došlo na úpravu stromů. Jejich
koruny byly odborně prosvětleny. Dále jsme provedli
šetrné očistění a omytí podstavce i vlastní sochy. To vše
podléhá předepsaným postupům. I použité prostředky
musejí splňovat normy stanovené Evropskou unií.

A pak jsme provedli zpevnění kamene organokřemičitým přípravkem. Jeden litr tohoto přípravku
stojí jako litr té nejkvalitnější whisky a na svatého Jana
bylo zapotřebí šest až sedm litrů. Slušná spotřeba, že?
Ten přípravek prostupuje hluboko do kamene a má
ideální vlastnosti, takže cena je vlastně přiměřená. Po
zpevnění jsme přistoupili k doplnění vnějších tvarů
kamene.
Oku laika se některé části sochy oproti jiným
částem jeví jako vícedetailně propracované a jiné
jako méně. Jak to vysvětlíte?
Socha svatého Jana Nepomuckého je velmi cenná
pozdně barokní památka. U těch je předepsáno tak
zvané konzervační doplnění. To znamená, že je třeba,
aby i po zrestaurování ta socha nadále působila jako
stará, autentická, s patinou času.
U nás v Panenských Břežanech Vaše práce zatím
skončily. Můžete nám prozradit místo Vašeho dalšího
působení?
V současné době restaurujeme Mariánský sloup
na Hradčanském náměstí v Praze, v parku u budovy
Arcibiskupství. Sochy jsou od Ferdinanda Maxmiliána
Brokoffa, což byl jeden z čelných představitelů českého
barokního sochařství. Takže mám radost, že mohu
pracovat na tak špičkovém díle. V tomto případě je
ale postup trošku odlišný. Vedle restaurování navíc
vytváříme kopie asi pěti soch, které budou ve finále do
celku osazeny. U tohoto sousoší byla v minulosti velmi
zanedbána údržba (a sochy potřebují pravidelnou
údržbu). Celé se to dostalo do takového stavu, že
i po zrestaurování není možný a ani žádoucí návrat
některých původních soch na jejich místo. Arcibiskup
Duka o sochy požádal a ty by měly být umístěny
v prostorách Arcibiskupství jako trvalá expozice,
protože mají souvislost s arcibiskupstvím a katedrálou
sv. Víta. Myslím, že to je jedině dobře, aby ty původní
sochy nezůstaly zavřené v nějakém depozitáři, ale aby
dál sloužily ke komunikaci.
Prozraďte, co Vás přivedlo k sochařině? A věnujete
se i vlastní volné tvorbě?
Přípravou na studium na vysoké škole mi byla
Střední umělecko-průmyslová škola sochařskokamenická v Hořicích, škola se slavnou tradicí, kdysi
jedna z nejprestižnějších škol v Rakousko-Uhersku.
Vlastně už studium na téhle škole mě předurčilo
na dráhu práce s kamenem a restaurování kamene.
A ano, věnuji se i vlastní tvorbě. V letošním roce jsem
měl výstavu v Galerii kritiků na Národní třídě, což
je docela renomovaná galerie. Mé sochy jsou určené
ke galerijnímu vystavování. Jde o klasicky provedené
sochy, o postmoderní sochařství, o návrat k hodnotám
klasické sochy. Sochařství zde bylo tzv. moderním
uměním dlouhou dobu zpochybňováno a veřejné
prostory byly vybavovány objekty, nikoli sochami.

Vystavil se nějaký pomník, paňák, nebo jen odlitky
těl, takže při tvorbě neproběhlo žádné umělecké
hledání. Klasická socha je figurální, nebo má blízko
ke světu lidí a zvířat a to od starověku až po dnešek.
Ten zájem o figurální sochařství začíná zase stoupat
a doba mi dává za pravdu, čemuž jsem rád.
Od anonymních břežanských barokních soch jsme
se dostali až k postmodernímu sochařství. Děkuji
Vám za zajímavý rozhovor. Dovolte mi, abych
jménem našich čtenářů poděkovala Vám i Vašim
pomocníkům za obnovu soch, které díky Vám budou
i nadále zkrášlovat naši obec a abych Vám popřála
dobré zdraví a mnoho krásné sochařské práce.
Jana Soriano

Památník – Muzeum
Ve čtvrtek 8. prosince byl poprvé představen
zrekonstruovaný areál horního zámku v Panenských
Břežanech. Do velmi citlivě opraveného zámku,
kterým kráčela historie naší země, se historie opět
vrátila, aby promlouvala k současníkům. V zámku
vznikl Památník národního útlaku a odboje, který by
měl spolu s Lidicemi a Terezínem tvořit trojúhelník
paměti národa a který by měl připomínat období
druhé světové války a protektorátu.
Slavnostního otevření zámku a muzejní expozice
se zúčastnili náměstci hejtmanky Středočeského
kraje Daniel Marek a Martin Kupka, vedoucí
odboru kultury a památkové péče Beáta Majdišová,

Gerstel vyrobeným v jejich vysočanské továrně,
který byl před válkou velmi vyhledávaný. Vždyť jím
byl vybaven například Petchkův palác v Praze, nebo
i Buckinghamský palác! V dalších dvou přízemních
místnostech je výstavka protiválečných karikatur
malíře Josefa Čapka.

ředitelka Oblastního muzea Praha-východ Hana
Závorková, zástupci ROPu, starostka Panenských
Břežan Lucie Fiury se zastupiteli, představitelé
stavebních a dodavatelských firem, které pracovaly na
rekonstrukci a další hosté. U příležitosti slavnostního
otevření Památníku se v kapli svaté Anny, klenotu
evropské barokní architektury, která byla rovněž
zrekonstruována, konal varhanní koncert z děl
barokních mistrů.
Celkové náklady na opravu horního zámku a kaple
dosáhly sumy 52,5 milionů korun. Prostřednictvím
Regionálního operačního programu Střední Čechy
získal kraj dotaci ve výši 22 milionů korun, zbytek
zaplatil Středočeský kraj. Památník je součástí
Oblastního muzea Praha – východ a fungovat bude
nyní v tzv. zimním režimu, což znamená, že bude
zpřístupněn po předchozím objednání. V běžném
provozu bude Památníkod dubna příštího roku.

My, občané Panenských Břežan, jsme pak
o následujícím víkendu měli jedinečnou možnost
si celý areál horního zámku včetně expozice
prohlédnout. Zájem byl veliký. V sobotu a v neděli
přicházely celé rodiny a nešetřily slovy chvály. Lidé
nahlédli do Santiniho kaple, která se po rekonstrukci
zaskvěla v celé své kráse. V přízemí zámku, který
před válkou vlastnila rodina Gerstelů, je čekaly
dvě místnosti vybavené originálním nábytkem zn.

Centrální místnost v patře je věnovaná historii
zámku a Panenským Břežanům. V dalších sálech
je vlastní multimediální a interaktivní expozice
Památníku, která v dobových dokumentech, filmových
rekonstrukcích a reálných filmových dokumentech
připomíná hrůzy nacistické okupace českých zemí,
hrdinství příslušníků odboje a potrestání válečných
zločinců. Libreto expozice vypracovali přední čeští
historikové a vlastní realizace je v některých sálech
velmi sugestivní. Například stylizovaný vagon
nákladního vlaku, podobný těm, jaké sloužily
k deportacím našeho židovského obyvatelstva, za
jehož zamřížovanými okny ubíhá válkou poničená
krajina….
Expozice není příliš velká svým rozsahem, ale
k prostudování všech dokumentů a prohlídce všech

zajímavých exponátů nestačí jedna krátká návštěva.
Do Památníku se budeme vracet i proto, že exponáty
budou obměňovány, budou se tam konat besedy,
přednášky a pietní akce. Ve využití celého areálu je
pamatováno i na zahradní slavnosti a svatby. Přejme
tomuto kouzelnému místu v naší obci, ať je nejen
připomínkou toho, co bylo, ale i místem kultury
a setkávání.
js

prostředí Toulcova dvora zdobily vánoční perníčky,
pekly vánoční pečivo a vyráběly svíčky ze včelího
vosku a další drobnůstky.
Marta Kellnarová, učitelka

Pestrý život
břežanské školy a školky
Odpoledne 9. listopadu děti ve školní zahradě
uspávaly broučky. Je to každoroční rituál, na který
si děti z domova přinesou broučky, které si vyrobily
z kaštánků a ze sirek. Letos si pod ořechem v zahradě
nejprve poslechly úryvek z Karafiátových Broučků.
Pak svým broučkům zazpívaly Mravenčí ukolébavku,
aby se jim v zimě dobře spalo a ukryly je do listí,
kde pak broučci spali a spali a spali… Za hudebního
doprovodu vychovatelky Pavlíny Sáblové si pak děti
zpívaly, taky si opékaly nad ohníčkem buřty a ještě si
chvíli hrály hry na odvahu. Oheň pomalu dohoříval,
chladu přibývalo a tak se děti i jejich rodiče rozloučili
s krásným pozdním odpolednem.

Břežanské děti se rozhodly podělit o své milované
a krásné plyšáky. Zúčastnily se adventní sbírky
plyšových hraček pro profesionální i dobrovolné
hasiče a zdravotní záchrannou službu. Při dopravních
nehodách či jiných krizových situacích, jejichž
účastníky bývají i děti, hračky z rukou záchranářů
dokáží zmírnit trauma a pomáhají dětem překonat
stres z událostí, jejichž svědky se staly. V pátek 2.
prosince byly darované hračky odvezeny ze školy
přímo na Úřad městské části Praha 7, který celou akci
koordinoval.
V nastalém adventním čase děti z mateřské školky
a školy navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti také
prožily jednodenní Vánoce na statku. V kouzelném

Břežanský advent
O první adventní neděli členové Sdružení
Otevřené oči osadili a ozdobili na louce Na Ovčíně
vánoční strom. Odpoledne se tam pak sešli břežanští
na koncertě velvarského souboru Tuti Cantate, který
navodil vánoční atmosféru. Opékaly se klobásy,
povídalo se a se soumrakem se strom krásně rozzářil.
V pátek před druhou adventní nedělí se na návsi
pod ozdobeným vysokým smrkem sešli školáčci
z mateřinky, školáci, jejich rodiče a sousedé, aby si
všichni společně zazpívali české vánoční koledy. Ti,
kdo si nebyli zrovna jisti textem, dostali texty koled
vytištěné, aby sbor zněl, jak se patří. Zpěv doprovázela
na kytaru Pavlína Sáblová. Strom zářil, děti běhaly
ze světla do tmy a zpátky a některé litovaly, že letos
nejsou jesličky se živým kozlíkem, jako loni. Na tomto
setkání, které připravily Lenka Novotná, Iva Cibulková
a přátelé, se pro změnu podával dospělým vánoční
punč a gulášek a děti mlsaly vánoční cukroví.
V sobotu odpoledne před čtvrtou adventní nedělí
se v překrásné, nově zrekonstruované kapli svaté Anny
konal koncert z děl starých mistrů v duchu vánočním,
který uspořádalo Občanské sdružení Otevřené oči
ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha - východ.
Účinkovalo několik členů souboru Národního
divadla, Pražského filharmonického sboru a Kühnova
dětského sboru. Advent v Panenských Břežanech se
vydařil.
js

Balonky s přáníčky Ježíškovi
V pátek 9. prosince odpoledne pozval Obecní úřad
břežanské děti, aby si přišly namalovat a napsat svá
přáníčka Ježíškovi a společně s dětmi z celé republiky
je pomocí balonků nafouknutých héliem poslat
vzhůru. Malí caparti si v doprovodu rodičů malovali
přáníčka na místě, děti ze školy a ze školky přišly
s přáníčky již hotovými. Svá přáníčka děti navázaly
na provázky a vyšly se připravit na louku Na Ovčíně.
Všichni balonky udrželi i přes velký vítr a přesně
v 15.15, na pokyn z Rádia Impuls, je vypustili. Děti
přímo poskakovaly nadšením, jak vítr balonky unáší
do dáli. Došlo i na slzičky, to když se provázek balonku
zapletl do větví a uvízl. Ale v tom případě mohlo dítko
vypustit balonek náhradní, byť bez přáníčka, protože
Ježíšek přece všechna naše přání zná a ví…
js

Toto číslo Zpravodaje končí přáním Veselých
a pohodových Vánočních svátků!
Mnoho štěstí a zdraví pro všechny obyvatele
Panenských Břežan v novém roce 2017!
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