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Pár slov úvodem
Vážení a milí Břežaňáci, držíte v ruce další vydání
Zpravodaje, který přináší mnoho užitečných a zajímavých informací. Již tradičně jsou to ty nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva OÚ v Panenských
Břežanech a také oznámení o tom, jak bude v letošní
sezóně řešen svoz zeleného odpadu ze zahrad. Dočtete se o břežanských jubilantech i o zahájení provozu
v muzeu v Horním zámku. Pro rodiče malých dětí
jsou důležité informace o Zápisu do zdejších MŠ a
ZŠ, ale i povídání o tom, jak pestrým životem v nich
břežanské děti žijí. Aktivity kolem zamýšleného veřejného letiště ve Vodochodech glosuje ing. Hálkov, koordinátor iniciativy STOP letišti Vodochody. Dočtete
se také o výzkumu lidské paměti v Národním ústavu
duševního zdraví, který sídlí v blízkých Klecanech.
Na závěr nabídneme ke stažení do mobilu aplikaci,
která vám zajistí přísun čerstvých informací o novinkách a akcích, které se konají v naší obci a která vám
umožní rychlý kontakt s Obecním úřadem.
Jaro v Panenských Břežanech
propuklo v celé své
kráse. Užívejte ho
plnými doušky, ve
zdraví a pohodě.
JS

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání Zastupitelstva
obce Panenské Břežany z 23. 02. 2017
 Na prvním letošním veřejném zasedání obce byla
jmenována likvidační komise ve složení: Ing. Mikuláš Végh, Ing. Ljuba Loukotová, Martina Cibulková.

Výtisk zdarma

 Bylo schváleno rozpočtové opatření a to na straně
výdajů na paragrafu 3745 - navýšení o 778.030 Kč pro
uhrazení faktury za malotraktor vč. příslušenství, a
dále na paragrafu 3639 - navýšení o 76.000 Kč pro
nákup pozemku od úpadce Státní statek Čáslav.
 Zastupitelstvo schválilo podpis Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek č.p. 416/6 s ujednáním o dočasném bezplatném užívání věci. Budoucí
prodej se týká pozemku (vodní plocha) č.p. 416/6
o výměře 72 m² v ulici Baštecká ve vlastnictví obce
Panenské Břežany. Dále schválilo podpis Kupní
smlouvy na pozemek, jedná se o pozemek č.p. 533
o výměře 82 m² ve vlastnictví obce Panenské Břežany, o který projevila zájem majitelka sousední nemovitosti. Zastupitelstvo schválilo podpis Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu - přípojka pro 3 RD Vize 3. Jedná se
o smlouvu mezi Obcí Panenské Břežany a společností ČEZ Distribuce, jejímž předmětem je zřízení
a vymezení věcného břemene – zřízení, umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy – přípojky pro výstavbu 3 RD 75/1, 2, 7, Vize 3.
 Zastupitelé schválili dotaci pro Břežanku, z.s.
Obec Panenské Břežany poskytne spolku Břežanka,
z.s. finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč na nákup
sportovní výstroje a vybavení pro sportovní činnost.
 Na zastupitelstvu se také jednalo o podpoře akce
Verbíř Fest 2017. Žádost pořadatele akce o dotaci
ve výši 25.000 Kč zastupitelé odmítli s odůvodněním, že se jedná o akci s vysokým vstupným a pořadatel by si na své výdaje měl tedy vydělat. Verbíř
Fest se uskuteční 30. 6. a 1. 7. 2017 na obecní louce
Vinice.
 Schvaloval se odpisový plán ZŠ a MŠ Panenské
Břežany a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2016. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
ve výši 15.055 Kč (přebytek) bude přesunut do rezervního fondu.

 Zastupitelé přidělili veřejnou zakázku na stavební
práce: Plynofikace jedné bytové jednotky obytného domu 117 společnosti: Areton s.r.o., se sídlem:
Jasanová 297, 250 66 Zdiby-Brnky. Nabídková cena
činí 154.326 Kč bez DPH.
 Obec Panenské Břežany veřejně přislíbila Krajskému úřadu Středočeského kraje poskytnout plnění
ve formě podpisu budoucí darovací smlouvy na pozemek č.p. 459 o celkové výměře 179 m² a na část
pozemku č.p. 6/8 o výměře 84 m², vše v obci a k.ú.
Panenské Břežany a to za účelem převodu vlastnictví příjezdové komunikace k Hornímu zámku
a zvětšení plochy již vlastněného pozemku užívaného jako zámecký park za podmínky, že Krajský
úřad Středočeského kraje podepíše smlouvu o budoucím bezúplatném převodu nemovitosti obci Panenské Břežany na část pozemku č.p. 474/3 nutnou
pro výstavbu nového chodníku v ulici Hlavní, obec
Panenské Břežany, o výměře 263 m².
 Zastupitelé odsouhlasili podání Výzvy na pronájem a provozování obecního hostince „Břežanka“. Obec požaduje min. 4.000 Kč/měsíc a hodnotit
bude dle následujících kritérií:
 Celková výše měsíčního nájemného: 40%
 Úroveň podnikatelského záměru a služby: 30%
 Otevírací doba: 30%
vypracovala Lucie Fiury, starostka obce

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
SVOZ BIOODPADU
Obecní úřad Panenské Břežany oznamuje, že od
3. 4. 2017 do 27. 11. 2017 bude probíhat SVOZ BIOODPADU a to každé pondělí. Svoz je zdarma. Občany žádáme, aby trávu a měkký odpad dávali ke své
brance v pytlích, které pracovníci vracejí a větve aby
svazovali do otepí. Odpad, který bude volně ložený,
nebude odvezen.

Břežanští jubilanti
Dne 4. ledna slavila 95. narozeniny Ludmila Čepková, nejstarší občanka Panenských Břežan, která pozvala starostku obce Lucii Fiury k sobě domů, protože na společné setkání jubilantů na obecním úřadě se
zdravotně necítila. Nicméně byla v dobrém rozmaru
a samý úsměv. Vyprávěla o svém životě, nabízela občerstvení, které připravila jedna z jejích dcer a těšila se
na společnou rodinnou oslavu se všemi svými dětmi
a vnuky. Starostka jí popřála mnoho zdraví a štěstí a
předala jí dárek a kytici.
V poslední březnový den pak přivítali v zasedací síni Obecního úřadu starostka Lucie Fiury a mís-

tostarosta Martin Soriano další občany Panenských
Břežan, kteří v prvních měsících letošního roku slavili kulatá či půlkulatá výročí narození. Zastupitelé
každému z nich srdečně poblahopřáli, předali drobný
dárek a ženám kytici květů.
Těmito jubilanty byli Marie Zajíčková, Olga Šimková, Alena Kvízová, Jana Hellerová, Věra Lechnerová,
Ladislav Obrdlík, Jiří Duben, Libor Míka a Miroslav
Rosůlek. Jediný pan Míka se nemohl dostavit. Všichni se u malého občerstvení dobře bavili a zalitovali, že
je dnes málo příležitostí k neformálním setkáváním
dříve narozených.
Všichni jubilanti obdrželi volnou vstupenku do
Památníku národního útlaku a odboje, který se s novou sezónou otevírá v Horním břežanském zámku.
JS

Průčelí zámku - foto Jiří Kovanic

Život v břežanské
škole a školičce
PŘEDŠKOLÁCI SI VYZKOUŠELI
MOTORICKÉ ČTENÍ

Památník
Dne 1. dubna byla slavnostně zahájena návštěvnická sezóna v Památníku národního útlaku a odboje
v Panenských Břežanech. Přinášíme vám informaci
o otevíracích dnech a vstupném.
Památník je veřejnosti přístupný v otevíracích
dnech:
pondělí – úterý
ZAVŘENO
středa – neděle
9:30 – 12:00 12:30 – 16:30 hod.
Poslední prohlídka začíná v 15.15 hod.
Vstupné do památníku a kaple sv. Anny je stanoveno ceníkem, který je nedílnou součástí návštěvního
řádu.
Vstupné
Památník Kaple
Oba okruhy
Základní
65 Kč
65 Kč
100 Kč
Snížené*
45 Kč
45 Kč
65 Kč
Rodinné**
100 Kč
100 Kč
160 Kč
Zdarma: Děti do 8 let, učitelský dozor, držitelé
průkazu ZTP, ZTP-P, AMG, ICOM, pracovníci NPÚ
po předložení platných dokladů
*senioři, děti od 8 let, studenti, skupiny od 6 osob
** 1-2 dospělí a 1-3 děti

Ve druhém lednovém týdnu si předškolní děti vyzkoušely motorické čtení. Na
první pohled se jim
to zdálo jednoduché,
ale po chvilce zjistily,
že není úplně snadné tuto techniku bez
chyby zvládnout. Děti
tato metoda zaujala a
tak v ní budeme i nadále pokračovat :-).
Motorické čtení je
metoda, kterou je možné využít podpůrně při prvopočátečním čtení a při zahájení reedukace dyslexie.
Osvědčuje se nejen u žáků s poruchami učení nebo
lehkým mentálním postižením, ale také jako forma
rozvoje předčtenářských schopností v předškolní třídě MŠ a na začátku 1. třídy. Pomáhá cvičit spolupráci
levé a pravé hemisféry
mozku při učení čtení
a psaní, cvičí plynulost očních pohybů,
zrakové
vnímání,
koordinaci pohybů.
Motorické čtení je určeno pro procvičování v rodině, pro práci
s malou skupinkou
dětí, nebo ho lze využít jako rozcvičku
před čtením ve škole.
Klára Haberhauerová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
2017 / 2018
Vážení rodiče,
od 24. 4. 2017 si můžete vyzvednout Evidenční list k zápisu v kanceláři ředitelky školy nebo přímo v MŠ.
Evidenční list vyplňte a nechte potvrdit lékařem (neakceptujeme samostatné potvrzení od lékaře). Dítě
musí být řádně povinně očkováno dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. Pro děti, které do 31. srpna 2017
dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Termín zápisu: 4. 5. 2017 od 14,30h do 16,30h.
K zápisu je nutné přinést:

 Vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (platí pro
děti mladší 5 let)
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz zákonného zástupce

Výsledky zápisu do MŠ budou uveřejněny na vchodových dveřích a na webových stránkách ZŠ a MŠ
Panenské Břežany, www.zsmsbrezany.cz .
Kritérium
Věk dítěte
Trvalý nebo hlášený pobyt
(cizinci)
Školku navštěvuje sourozenec
dítěte

Popis
4 roky
3 roky
Panenské Břežany

Bodové hodnocení
2
1
1
1

Kritéria byla stanovena ředitelkou ZŠ a MŠ Panenské Břežany. V případě shody bodů bude rozhodovat
datum narození dítěte. Rozhodnutí o přijatých nebo nepřijatých dětí bude uveřejněno 25. 5. 2016.
Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.
Podrobné informace zveřejněné MŠMT pro zákonné zástupce dětí, na které se vztahuje povinné
předškolní vzdělávání, nalezte na stránkách www.zsmsbrezany.cz v sekci zápis do MŠ.

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ
pro školní rok 2017 / 2018 se uskuteční dne

20. 4. 2017 od 14h do 17h

Pro koho?
 pro děti narozené v období od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011
 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
Jak na to?
1. Dostavte se se svým dítětem 20. 4. 2017, od 14:00 do 17:00 hodin k zápisu do ZŠ Panenské
Břežany.
2. Vezměte s sebou svůj OP, rodný list dítěte a kartu pojištěnce.
3. Vyplníte na místě zápisu: Žádost k zápisu a Zápisní list do 1. třídy.
Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, je nutné, abyste podklady přinesli k zápisu,
nejpozději však do 30. 4. 2017, vyšetření a doporučení PPP nebo SPC a doporučení odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy vyplývá z § 36 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i v případě, že rodiče budou
žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře (§ 37 školského zákona). Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O
zařazení dítěte do školy rozhoduje její ředitel.

MASOPUST (NEJEN) V MŠ
Konec února se v naší mateřské škole nesl v duchu
Masopustu. Děti byly seznámeny se svátkem, kterému
se lidově říká také fašank nebo voračky. Představili
jsme si některé zvyky a tradice. Abychom nezůstali
jen u povídání, vyzkoušeli jsme si pečení trdelníků.
Hrátky s těstem se dětem moc líbily a společně vytvořené dílo navíc tak chutnalo! Vyvrcholením byl
ale masopustní průvod, pro děti známý pod pojmem
karneval.
Ve školce jsme si
nejdřív udělali parádní karnevalové dopoledne. Maskami se to
jen hemžilo! Sešlo se
nám pět pirátů, pan
čaroděj s paní čarodějnicí, několik akčních hrdinů a něžných
krásek, nebo třeba
upír Von Varga. Také
jsme přivítali medvídka, včelku a berušku.
Na bezpečnost dohlížel místní policista
Lukášek Dušek. Nejprve se všechny masky představily a předvedly v promenádě na
koberci. Následovalo soutěžní okénko.
Rychlost, spolupráce
a vytrvalost byly hlavními předpoklady pro
splnění úkolů. Motivace byla veliká, paní
učitelka přece říkala
něco o cenách! Nechyběla „karnevalová piškotéka“ u které
jsme se všichni roztančili a unavili. Svačina pak přišla
velmi vhod.

Poté už se blížila hodina H. Obléct se tak, abychom
nezmrzly a přitom nám to stále slušelo, to je každodenní oříšek většiny žen a dívek. Stejně tak i našich
masek. – „Paní učitelko, já ty šaty přes bundu natáhnu, opravdu!“ – „Ne, nezakopnu v těch brýlích, opravdu ne.“ Nebo: - „Maminka říkala, že si můžu nechat
jen masku!“ – „Bundu? Dnes jí nepotřebuju, mám přece plášť!“ Po krátké výměně názorů a doladění detailů
jsme se přesunuli před budovu, kde už čekala další
část průvodu - školáci. Jupí, je nás celá banda, dokonce
se přidali někteří rodiče, jmenovitě pak pan Banán!
Za hudebního doprovodu, který nám velkoryse
poskytla paní starostka, jsme křížem krážem prošli
celé Panenské Břežany. Někdo nás potkal jen náhodou, jiný pokukoval za oknem a někdo se k našemu
veselému průvodu přidal. A vy ostatní, co jste tu maškarádu zmeškali, si můžete prohlédnout alespoň naše
fotky.
Leona Minaříková

OSLAVA MDŽ - vystoupení pro seniory
V pondělí 6. března se děti z družiny s učitelkami
Martou a Pavlínou vydaly autobusem MHD do Odoleny Vody. V Klubu Aero se konalo setkání pro seniory u příležitosti oslav MDŽ, které zpestřily tanečními
vystoupeními vodolské i břežanské děti. Protože jsme
přijeli o trochu dřív, čekání jsme si zkrátili nošením
židlí do sálu. Pak se děti převlékly do kostýmů a rázem z nich byli piráti, ze kterých šel strach! Pro se-

niory byl připraven hodinový blok vystoupení dětí
různého věku od nejmenších, ani ne dvouletých dětí,
se kterými tančily jejich maminky, až po slečny náctileté, které zatančily zumbu ve vlastní choreografii.
Naše taneční vystoupení přišlo jako čtvrté v pořadí a mělo veliký úspěch. V jednu chvíli si piráti pohazovali s jedním z nich! Tato „zvedačka“ se výborně
podařila a díky videu, které nyní máme k dispozici,
se můžeme dále zlepšovat a tak se ještě lépe připravit
na amatérskou taneční soutěž, která nás čeká v květnu. Po útoku a pranicích pirátů zjemnily atmosféru
nejmenší tanečnice zumby a pak přišel opět náš čas.

Za doprovodu kytary jsme zazpívali píseň, kterou
děti znají již ze školky a ostatní se ji naučily ve škole
v hodinách hudební výchovy. Název písně Jaro, léto,
podzim, zima se hodí ke zpívání kdykoli a všichni přítomní nás odměnili velkým potleskem. Některé dívky
z naší družiny pak ještě čekalo taneční vystoupení, po
kterém jsme se vydali na zpáteční cestu. Po příjezdu
autobusu do Břežan byla škola obsypána rodiči, kteří
nás už netrpělivě vyhlíželi. Děti se hned chlubily, jak
se jim vystoupení povedlo. Krásně se nám vydařilo
celé odpoledne a vy se o tom můžete přesvědčit na
momentkách, které na místě pořídil fotograf Pavel
Novotný.
Pavlína Sáblová

byly úspěšné všechny děti. Po této asi nejzajímavější části paní plavčice znovu zopakovala zásady první
pomoci zaměřené na záchranu tonoucích. Vysvětlila
dětem, co mohou dělat samy, co naopak nikdy dělat
nesmějí a kdy tedy musejí zavolat pomoc dospělých.
Popovídala si s dětmi o bezpečném chování při plavání a jiných vodních aktivitách. Většinu věcí už děti
znaly a odpovídaly téměř bezchybně. Ke konci lekce si
děti pomocí zábavné aktivity procvičily znalost částí
lidského těla a jednotlivých orgánů. Na závěr dostaly
tři děti odměnou za projevenou aktivitu a správné odpovědi krásné zelené tričko neratovického plaveckého
oddílu.
Jolana Pavlíková

PRVNÍ POMOC
PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S NÁCVIKEM
Ve středu 8. března k nám do školy zavítala dětem
dobře známá plavčice z neratovického bazénu v doprovodu jeho ředitele, aby naše děti seznámili se zásadami první pomoci. Kolem půl jedenácté už na ně ve
třídě čekali všichni školáci a také předškoláci ze školky, zvědaví, co se bude dít. A rozhodně se nenudili.
Paní plavčice hned po příchodu nachystala figurínu na
nácvik resuscitace a po krátkém teoretickém úvodu si
postupně téměř všechny děti vyzkoušely, jak náročné
(nebo pro někoho docela jednoduché?) je poskytovat
nepřímou masáž srdce. Někomu se totiž dařilo hned,
někdo potřeboval menší radu a pomoc, ale nakonec

MUZEUM DOBROVICE
„Bez práce nejsou koláče“ a „Až vyrostu, budu…“
Do Dobrovic, kde mají zajímavé muzeum, se děti z
naší školy a školky vypravily 14. března. Cestu si zpestřily zpěvem. Nejdřív jsme zazpívali Vojtovi ze školky
k narozeninám a pak jsme vystřídali všechny písničky, které ze školky a ze školy známe. Po hodinové cestě jsme se protáhli a nasvačili. Potom se nás ujali tři
průvodci, kteří nás rozdělili do skupin. Do takových,
na které jsme zvyklí: jednu skupinu tvořili školkáč-

zeď, vymést komín, zatlouct hřebíky, nebo zachránit
panenku z „hořícího“ domu. Zjistili jsme, že děti plno
věcí znají, ale některé poznatky byly nové i pro nás
dospělé. Poslední částí programu byla tvořivá dílna,
kde si každé z dětí vyrobilo svou vlastní tašku do školy - zahrály si na brašnáře. Někdy nás rozesmálo, jak
se děti snažily najít vhodná slova a názvy profesí občas vtipně komolily. Např. brašnář je podle Tomáše
taškář, druhý Tomáš doplnil, že je to vlastně taškařice
J.
Pavlína Sáblová

ci, druhou první a druhý ročník a třetí skupinou byli
žáci třetí a čtvrté třídy. Prošli jsme tři různá stanoviště, každá skupina v jiném pořadí tak, abychom se
stihli vystřídat všude. Čekal nás výukový program na
interaktivní tabuli: „Až vyrostu, budu“…, kde jsme
zkusili poznat různá povolání pomocí stínů, pak pomůcek, která ta určitá profese potřebuje a starší děti
luštily i přesmyčky ve slovech.
V další části nás
čekala prohlídka
vlastního muzea,
kde jsme mohli vidět některá povolání tak, jak je známe, ale i profese ne
tak obvyklé anebo
v takové podobě,
v jaké se dnes již
běžně nevykonávají. Některé z činností jsme si mohli
vyzkoušet - např.
uplést housku, doručit dopisy, stavět

NOC S ANDERSENEM
V pátek 31. března 2017 se konal v celé České republice již 17. ročník Noci s Andersenem. Jako již několik
předchozích let, i letos se břežanští školáci zúčastnili.
Přidali se tak k téměř 100 tisícům dětí, které trávily
tuto páteční noc mimo své domovy. Hlavním tématem letošního ročníku byl Čtyřlístek. Děti si povídaly
o hrdinech a příbězích tohoto známého komiksu, ale
také si připomněly 180 let od napsání Andersenovy
pohádky Císařovy nové šaty.

Poté, co si děti uložily škole spacáky, karimatky
a proviant od rodičů, vyrazily do místní knihovny,
kde už na ně čekala knihovnice Karolína Mužíčková. Nejprve si s dětmi chvilku povídala o dánském
pohádkáři Andersenovi a o pohádce Císařovy nové
šaty. Děti už byly napjaté, protože všude kolem nich
na zemi ležely archy papírů a nikdo netušil, proč tam
jsou. Za chvíli se už děti od Karolíny dozvěděly, že
papíry představují místa s horkou lávou, které se musí

cela brzy. Společně jsme se ještě nasnídali, sbalili spacáky a pak už si pro děti přicházeli rodiče. Myslím,
že si děti odnesly spoustu hezkých zážitků a proto se
snad příští rok zase sejdeme v tak velkém počtu (sešlo
se 21 dětí a jeden bývalý žák).
Jolana Pavlíková

Zelená letišti Vodochody?
vyhnout při své cestě pro císařovy nové šaty. A zjistily,
že cesta nebude snadná! Projít ji musely pozadu, se
zavázanýma očima, pouze podle rad svého kapitána.
Jednomu družstvu se nejdříve dařilo lépe, ale nakonec je i druhý tým skoro dohnal, takže v cíli byla obě
družstva téměř společně.
Na dalším putování většinu dětí začaroval zlý čaroděj. Zachránit je mohly pouze dvě děti, které čarodějovu kouzlu odolaly. Musely ale uhádnout, jak
k sobě děti patří do dvojic a to pouze podle pohybů,
které dvojice postupně ukazovaly. Když byly všechny děti zbaveny zlého kouzla, potkalo je nové dobrodružství. Byly chyceny do pavoučí sítě, ze které se
musely vymotat (pavučinu představovaly propojené
ruce). Po zdolání této nástrahy zbýval ještě poslední
úkol. Zachránit ztraceného Pinďu a Fifinku. To měly
udělat tak, že společně nakreslí jejich portrét. Děti
opět soutěžily ve dvou týmech. Ale aby to nebylo tak
jednoduché, každé dítě mělo na kreslení vždy jen 10
sekund, pak ho vystřídal další spolubojovník z týmu.
Takto společně děti nakreslily krásné velké plakáty
s Pinďou a Fifinkou, které si pak odnesly do školy. Po
splnění všech úkolů dostaly děti za odměnu časopis
Čtyřlístek a sladkou sušenku.
Ve škole si děti zahrály ještě oblíbenou židličkovanou. Pak se - už ve spacácích - dívaly na napínavou
pohádku Čtyřlístek ve službách krále. Ale únava už
byla příliš velká a tak jsme si slíbili, že se dodíváme
jindy a šli jsme spát. Usnout se sice některým ještě
dlouho nedařilo, ale ráno už byla většina vzhůru do-

S pobaveným nadhledem můžeme sledovat (kolikátou již?) píárovou exhibici představitele stále jen
neveřejného továrního letiště ve Vodochodech, zalykajícího se profesionálním nadšením nad dalším
skvělým vítězstvím, tentokrát již zcela určitě (dalším)
definitivním. Proč?
Počátkem března vydal Nejvyšší správní soud
rozsudek zamítající kasační stížnosti Ministerstva
životního prostředí ve věci platnosti/neplatnosti EIA
(posudku dopadů projektu na životní prostředí). Rozsudek tak podivuhodný, že podle mínění některých
právníků bude jednou předmětem výuky na právnických fakultách. Ve svém důsledku znamená, že na řízení EIA vlastně nezáleží, Evropská Unie si Směrnici
2011/92EU o posuzování vlivu některých veřejných
záměrů může strčit za klobouk a v ČR si investor,
který má prostředky na soudní kolotoče, vysoudí,
co potřebuje. (A na Ministerstvu životního prostředí mohou zrušit jeden odbor :-).) Takže hurá, jdeme
budovat!
Faktů je ale více. V polovině února se odehrálo i
několik jiných, dosti podstatných událostí, s projektem letiště Vodochody souvisejících a tvořících závažné překážky k jeho uskutečnění.
 Ministerstvo dopravy 13. února 2017 rozhodlo ve
zkráceném řízení takto:
 ... rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví (dále jen
ÚCL )ze dne 30. května 2016, čj. 5052-16-701,
kterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu
s názvem „Odvodnění odbavovací plochy západ
letiště Vodochody“, se ruší v celém svém rozsahu
a věc se vrací ÚCL k projednání a rozhodnutí...
V odůvodnění je ÚCL vytčeno zasahování do věcí,
které mu nepřísluší.
 Městský soud v Praze dne 16. února 2017 rozhodl
ve specielní správní žalobě obcí na opatření obecné
povahy - Ochranné hlukové pásmo letiště Vodochody vydaném ÚCL v listopadu 2016 takto:
 I. Opatření obecné povahy – Ochranné hlukové
pásmo letiště PRAHA/Vodochody, vydané veřejnou vyhláškou Úřadu pro civilní letectví dne
3. 11. 2016, spis. zn.: 12/730/0056/LKVO/07/16,
č. j.: 10197-16-701, se ke dni právní moci tohoto
rozsudku ruší.

Odůvodnění - nevypořádání s územními plány
obcí a zahrnutí budov požívajících zvýšené ochrany
do OHP.
 Městský soud v Praze také k přijaté žalobě na MD
vydal 17. února 2017 usnesení, kterým ji přiznává
odkladný účinek.
Odůvodnění - potenciální škody pro obce z provedení prací na odvodnění části letiště jsou větší, než
když se nebude zatím stavět.
Čtenář si tak sám může udělat úsudek, zda je cesta
k realizaci „ekologické bomby“ letiště Vodochody tak
hladká, jak je vytrubováno. Na svém jednání 23. března t. r. starostové obcí sdružených v iniciativě Stop letišti Vodochody znovu potvrdili své odhodlání využít
veškerých nástrojů, které jim právní řád dává, k odvrácení nesmyslného projektu zahraničního podnikatele*, kterému na jejich životním prostředí ani zbla
nezáleží.
Na rozhodnutí Ústavního soudu o své žalobě na
právo být účastníkem řízení a sporů a požadavku, aby
se soudy zabývaly podstatou sporu – materiální pravdou (tj. jak se věci opravdu mají), obce ještě čekají.
A ani to nemusí být poslední slovo. V sázce je zdraví,
majetek a bezpečnost skoro třiceti tisíc občanů.
Ing. Dimitrij Hálkov,
Koordinátor iniciativy STOP letišti Vodochody
*) Jediným akcionářem letiště Vodochody a.s. je
Salori Holding B.V., 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan, Nizozemské království

V Klecanech zdarma testují paměť

Asi 130 tisíc Čechů bojuje s Alzheimerovou nemocí a počet nemocných v budoucnosti poroste. Dlouhověkost, která je výsledkem stále lepší lékařské péče,
přináší i mnohá negativa. Třeba to, že se projeví choroby, kterých se naši předkové umírající v mladším
věku nedožili. Jednou z nich je Alzheimerova nemoc,
onemocnění, které změní život pacienta i jeho rodiny.
V Klecanech, v Národním ústavu duševního zdraví,
působí Oddělení kognitivních poruch. Nazývá se také
AD Centrum – centrum pro diagnostiku, léčbu a vý-

zkum Alzheimerovy demence a nabízí péči o paměť
a další poznávací funkce u seniorů. Jeho vedoucím je
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., který uvádí:
„Na našem oddělení probíhá výzkum stárnutí paměti. Je obecně známo, že paměť s přibývajícím věkem
slábne. Co však je přirozené stárnutí paměti a co je již
nemoc? Pomocí dlouhodobého rozsáhlého výzkumu se
snažíme najít normy pro testy paměti, které vyvíjíme.
Hledáme hranice, které odlišují zdravé od nemocných.
Náš výzkumný projekt jsme nazvali RESPA – regionální stárnutí paměti. Vyzvali jsme dobrovolníky z okolí,
kteří jsou starší 55 let, aby si přišli nechat otestovat
paměť. Naše experimentální testy paměti doplníme
vyšetřením paměti u psychologa. Dobrovolníky a jejich
paměť budeme sledovat i v následujících letech až desetiletích.
Testování paměti u dobrovolníků přináší důležitý
benefit i pro ně. Díky tomu, že je studie dlouhodobá,
získají poměrně přesnou informaci o stavu své paměti
a stavu poznávacích funkcí. Důkladné testování může
zachytit možné problémy již v počátcích, což výrazně
zvyšuje účinnost případné léčby.
V roce 2016 se nám podařilo otestovat 250 dobrovolníků, kterým tímto velmi děkujeme. Nyní hledáme
další dobrovolníky, kteří nám chtějí pomoci s naším
výzkumem a do projektu se zapojit,“ říká Doc. MUDr.
Aleš Bartoš, Ph.D., vedoucí Oddělení kognitivních
poruch.
Jana Adámková, koordinátorka oddělení kognitivních poruch v klecanském Národním ústavu duševního zdraví dodává: „Osobám, které mají potíže
s pamětí, nabízíme péči v naší Ordinaci pro poruchy
paměti a Alzheimerovu nemoc na tel. 283 188 163 zdravotní sestra J. Smolíková.
V ústavu je otevřen i Denní stacionář pro seniory,
kde odborníci pečují o seniory ohrožené demencí, nebo
takové, kteří již demencí
trpí. Pobyt ve stacionáři jim
nabízí sociální kontakt s vrstevníky, trénování paměti a
dalších dovedností. Zájemci
o služby denního stacionáře
pro seniory mohou volat na
283 088 154, kde se jim budou věnovat J. Sobotka a R.
Jarošová.
Na oddělení rovněž probíhají vzdělávací akce pro
odbornou i laickou veřejnost, kulturní a společenské
akce organizované Denním stacionářem.
Dne 21. 9. 2017 uspořádáme přednáškové odpoledne pro laickou veřejnost.“
Více informací se dozvíte na 283 088 161 (J. Adámková), využít můžete také e-mail adcentrum@nudz.cz
nebo www.nudz.cz/adcentrum.“

Dìkujeme 250 dobrovolníkùm za úèast v roce 2016.
Nyní hledáme další.
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Máte chuť pomoci s výzkumem pamìti?
Pøijïte se zúèastnit výzkumného projektu
Regionální stárnutí pamìti (RESPA).

LAB

Zajímá Vás, jakou máte pamìť?
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Máte pod èepicí?
HLEDÁME MUŽE I ŽENY,
kteøí splòují následující podmínky:
– z okolí Klecan kvùli dlouhodobému
sledování
– vìk nad 55 let
– mateøský jazyk èeština
– žádné neurologické obtíže (bez epilepsie,
bezvìdomí nebo vážného poškození
mozku)
– psychické zdraví (bez deprese, závislosti
na alkoholu nebo drogách)

CO VÁM ÚČAST NA STUDII PŘINESE?
– zdarma vyšetření paměti
– dlouhodobé sledování Vaší paměti po dobu
několika let až desetiletí
– přispějete k výzkumu Alzheimerovy nemoci,
a tím k účinnější diagnostice, prevenci
a léčbě

CO VÁS ÈEKÁ
– vyšetøení pamìti
– možnost vyšetøení spánku
Ze studie je možné kdykoli odstoupit.

CO DALŠÍHO MŮŽEME NABÍDNOUT?
Pokud máte pochybnosti o své paměti,
nabízíme Vám na stejné adrese vyšetření
v ordinaci pro poruchy paměti a Alzheimerovu nemoc.
Na stejném oddělení nabízíme i denní
stacionář pro seniory, který poskytuje denní
péči o nemocné ohrožené demencí nebo trpící
demencí.

KONTAKTY
Adresa: Národní ústav duševního zdraví
Oddìlení kognitivních poruch – AD Centrum
Topolová 748, 250 67 Klecany
Doprava: Autobusem è. 371 nebo 374
od metra C Kobylisy do zastávky
Klecany, U Høbitova.

– Pro zdravé osoby nad 55 let hlásící se do
výzkumu: tel. 283 088 161 (J. Adámková).
– Pro pacienty: tel. 283 188 163 (J. Smolíková)
Pokud se Vám ozve záznamník, nechte
na sebe kontakt (jméno a telefon).
Zdravotní sestra Vám zavolá zpìt.

Budeme rádi, když rozšíøíte informaci o našich nabídkách mezi své známé.
Kontaktujte nás na e-mailové adrese adcentrum@nudz.cz
Více o naší èinnosti najdete na www.nudz.cz/adcentrum

Již nyní Vás zveme na pøednášku o Alzheimerovì nemoci pro laickou veøejnost
dne 21. 9. 2017 v Národním ústavu duševního zdraví.

DEJTE SI NÁS DO MOBILU
Vše důležité přímo na displeji
Všechny důležité kontakty v aplikaci
Info o novinkách, akcích obce přímo v mobilu

Snadné nahlášení opravy a nedostatků v obci
Registrací získáte cílenější informace

PANENSKÉ
BŘEŽANY
vyhledáním názvu

STÁHNĚTE SI APLIKACI -

Pomocí QR kódu, nebo

“PANENSKÉ BŘEŽANY”

na Google Play
či App Store
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Stavební práce
Chystáte se stavět, rekonstruovat
nebo potřebujete opravit Vaše bydlení?
Veškeré zednické práce, rekonstrukce, realizace rodinných domů, krbů, plotů
a další stavební práce pro Vás zajistí Richard Táborský.
Jednám čestně a nabízím poctivou a kvalitní práci.
Kontakt:
e-mail: taborsky.richard@email.cz, telefon: +420 603 218 598.
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