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Střípky z Dolnobřežanska

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
předkládáme Vám další číslo Střípků
z Dolnobřežanska, které je nabité událostmi posledních měsíců. Konec školního
roku a prázdniny se nesly nejen ve znamení mnoha akcí podpořených z Programu na podporu regionálních aktivit, ale
i přípravou mezinárodního varhanního
festivalu „Varhany znějící 2018“, který
jsme pro obyvatele Dolnobřežanska připravili v rámci projektů spolupráce PRV
s MAS Přemyslovské střední Čechy ze Slaného. Podrobnou reportáž z festivalu pro
Vás napsala kolegyně Hanka Barboříková. O tom, jak probíhaly akce podpořené
z Programu na podporu regionálních aktivit, píší sami jejich organizátoři – články si můžete přečíst „v původním znění“.
A protože úřední šiml nikdy nespí, v čase,
který nebylo potřeba věnovat těmto akcím, jsme zpracovávali zprávy o realizaci
projektů, vyúčtování, žádosti o dotace…

V rámci realizace naší strategie jsme vyhlásili 2 výzvy v Programu rozvoje venkova (fiche podnikání v regionu, investice do
zemědělských podniků, lesní hospodářství,
les a rekreace a protipovodňová opatření
v lesích) a dvě výzvy v IROP (bezpečná doprava v obci a sociální podnikání). To přineslo mnoho práce nejen pro zaměstnance
kanceláře, ale i pro členy výběrové komise, která se dvakrát sešla k výběru projektů.
V průběhu léta jsme podali žádost o rozšíření naší strategie o programový rámec
OPŽP, konkrétně opatření Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně s alokací 10 mil. Kč. Tato žádost byla
schválena a výzva k podání žádostí o dotaci
bude vyhlášena na přelomu let 2018/2019.
V příštích měsících nás čeká střednědobé
hodnocení realizace naší strategie, vyhlášení dalších výzev PRV a IROP, poslední přípravy na realizaci projektu MAP II, který se
rozjíždí se začátkem roku 2019 a samozřej-

mě realizace mnoha již zahájených projektů našich žadatelů.
Ale dost úvodníku, teď je načase zjistit, zda
po volbách projekty dokončíme s těmi, kdo
nám žádosti za obce předkládali. Tak klidné čtení.
Monika Neužilová

Další úspěšní žadatelé o dotaci ve výzvách
Programu rozvoje venkova (PRV)
V průběhu jara a léta byly vyhlášeny 2. a 3.
výzva Programu rozvoje venkova. Do 2. výzvy bylo podáno 5 žádostí o dotaci v celkové
částce 2 797 127,-Kč a ve 3. výzvě 1 žádost
o dotaci v částce 104 175,-Kč. Všechny žádosti prošly kontrolou formálních náležitostí
a přijatelnosti a byly předány členům výběrové komise k věcnému hodnocení. U většiny žádostí se žadatelé zúčastnili i veřejné

obhajoby svých projektů. Všechny žádosti
ve věcném hodnocení získaly dostatečný počet bodů a jako vybrané k podpoře byly předány žadatelům k zaregistrování na SZIF.

Nákup vybavení
pro camping OASE Praha
Pan Hess provozuje camping o kapacitě
35 lůžek v mobilních domech a 110 míst pro

stany či obytné přívěsy. V současnosti využívá pračky a sušičky pro domácí použití,
které rychlostí, ani trvanlivostí nedostačují
potřebám a kapacitě campingu. Vzhledem
k jejich krátké životnosti je nutné je často
měnit za nové. Likvidace opotřebovaných
praček značně zatěžuje životní prostředí. Nové pračky pro ubytované hosty budou objemnější, výkonnější a půjdou napojit
na teplou vodu. Touto kombinací se výrazně
zkrátí doba jednoho pracího a též sušicího
cyklu. Zároveň jsou pračky navrhovány do
profesionálního provozu a s tím jde ruku
v ruce též jejich spolehlivost, kvalita a delší
životnost. Součástí pračky je také dávkovač
pracího prostředku. Sušičky budou o stejné
kapacitě prádla jako pračky.
Žadatel: Pavel Hess

Pořízení navijáku za traktor
a štípačky palivového dřeva
Výběrová komise při práci

Pan Tomek obhospodařuje cca 115 ha
lesa zařazeného v lesním hospodářském
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plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek
(LHC) Vrané, disponuje vlastní technikou pro těžbu a dopravu dříví. Vytěžené
dřevo sváží na manipulační sklad, kde je
zpracováváno podle kvality buď na řezivo, nebo na palivové dřevo. Obhospodařovaný LHC je značně členitý, nachází se
mezi obcemi Vrané nad Vltavou, Ohrobec,
Zvole, Okrouhlo, Březová-Oleško. Jedná se
o tradiční (nejen chatovou) rekreační oblast v blízkosti Prahy s velkou poptávkou
po palivovém dříví. Ze stávající praxe vyplynul požadavek na zpracování dřeva na
hotový, prodejný výrobek (štípaná polena)
již v porostu tak, aby se surovina na výrobu palivového dřeva nemusela převážet
na manipulační sklad a odtud zpracovaná k zákazníkovi, když se zákazník, resp.
místo prodeje palivového dřeva nachází
v blízkosti těžby. Zavedení nové technologie (hydraulické štípačky palivového dřeva) umožní jak zpracování dřeva v místě
manipulačního skladu, tak na manipulačních plochách v lese (v místě těžby)
a dopravu přímo k zákazníkovi. Tím budou značně redukovány přejezdy lesnické
techniky po lesních cestách (mezi lokalitou těžby a manipulačním skladem) a zároveň doprava hotového výrobku (palivového dřeva) po místních, velmi vytížených
komunikacích (mezi manipulačním skladem a zákazníkem).
Žadatel: Lukáš Tomek

prostor prakticky nevyužit, v současné době
dochází k jeho rekultivaci tak, aby mohl
sloužit pro odpočinek, sport, společenské
i kulturní vyžití obyvatel obce a jejího okolí.
Oproti současnému stavu, kdy je na místě
plánovaného hřiště pouze menší hřiště pro
úzkou věkovou skupinu, bude nově vzniklý
koncept sloužit dětem i dospělým. Bude se
jednat o liniový dřevěný objekt s atrakcemi
pro děti i prostorem pro dohlížející dospělé.
Součástí objektu bude kromě jiného prolézací věž se skluzavkou, dřevěné molo, prolézačka z hranolů, krytý prostor s houpačkami, workout zóna (hrazdy, bradla), stěna
s horolezeckými úchyty, sezení s integrovaným stolem a lavicemi. Stávající pískoviště
bude pootočeno a začleněno do celé struktury. Vzhledem k umístění v lese se bude
jednat o přírodní „dřevěný“ koncept, který
bude ladit s okolní krajinou.
Žadatel: Březová-Oleško

Nákup techniky
pro hospodaření v lesích
Obec Březová-Oleško je vlastníkem více
než 80 ha lesních pozemků ve velmi členitém terénu. V současné době má přes 3 ha
pasek, na kterých vykonává pěstební činnost. V ostatních porostech probíhají probírky a prořezávky. Pořízení nové techniky
pro hospodaření v lesích (motorové pily,
křovinořezy a půdní jamkovač) tyto činnosti urychlí a usnadní.
Žadatel: obec Březová-Oleško

přitékající za povodní z výše ležícího potrubí DN 1000 mm po svahu strže do její
údolnice. Provedením protipovodňového
opatření se obnoví a zlepší zpřístupnění
lesních porostů, zlepší vodní režim antropogenních půd nad zamýšleným opatřením a v neposlední řadě bude toto opatření působit protierozně v oblasti celého
vodního toku s následnou ochranou nemovitostí v dolní části údolí.
Žadatel: obec Vrané nad Vltavou

Zlepšení podmínek
pro chov skotu
V rámci projektu budou pořízeny investice pro živočišnou výrobu - bude realizována dodávka a montáž technologie
hrazení do stáje pro skot, pořízen nový
krmelec a nezamrzající napáječka pro
skot. Žadatel vybudoval na své náklady
novou stáj pro skot. Projekt přímo nava-

Místo pro vybudování nového hřiště Na Jezírkách

Protipovodňové opatření
na lesní cestě Dravkovská

Předmětem projektu je protipovodňové
a protierozní opatření na Dravkovském
potoce v katastrálním území Vrané nad
Vltavou. Délka úpravy toku je 50 m. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:
Vodoteč (opevnění koryta toku těžkým
záhozem a betonovým zdivem na maltu,
koryto toku bude zahloubeno pro dosažení potřebné hloubky pro propustek) a proVíceúčelové hřiště
v lese Na Jezírkách
pustek (z betonových trub DN 1400 délky
Předmětem projektu je víceúčelové hřiš- 10 m, na vtoku a výtoku budou zbudovátě, které bude součástí právě vznikající- na čela z betonového zdiva s obložením
ho volnočasového prostoru, Na Jezírkách kamenným zdivem). Lesní cesta Dravv obci Březová-Oleško. Donedávna byl celý kovská je pravidelně devastována vodou

zuje na tuto aktivitu. V rámci projektu
bude stáj vybavena novou technologií,
která přispěje k většímu komfortu pro
ustájený skot (hrazení, napáječka), ale
také k úspoře sena při jeho zkrmování
(krmelec). Investice do hmotného majetku žadatele zajistí zlepšení životních
podmínek chovaných zvířat, úsporu krmiva a z toho vyplývající úsporu nákladů.
Vyšší životní komfort ustájených zvířat
povede ke zvýšení spokojenosti dojnic
a odrazí se pozitivně na kvalitě a kvantitě produkovaného mléka, potažmo na
kvalitě a kvantitě výsledných zemědělských produktů.
Žadatel: Ing. Jana Neubergová
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Představujeme naše partnery
Pokračujeme v představování partnerů bylo dokončení stavby školy v r. 1879, kte- dotové ze Solopysk, Slepotičtí ze Sulic, až
MAS Dolnobřežansko. Tentokrát se zasta- rá byla zprvu jednotřídní a později troj- se kvůli dluhům dostala v roce 1586 do
víme v Jesenici a Libři.
třídní. V roce 1893 byla v jesenické škole rukou Viléma z Rožmberka, jež ji následzřízena dvě oddělení průmyslové školy po- ně prodal Edwardu Kelleymu. Jeho zkonMěsto Jesenice
kračovací, určené k teoretické výuce začí- fiskované statky obdržel český místokancMěsto Jesenice je je- najících řemeslníků. Na podzim roku 1912 léř Kryštof Želinský ze Sebuzína a Libeř se
diným městem, které v jesenické škole přebýval spisovatel Jaro- stala součástí panství Dolní Břežany, které
se nachází na území slav Hašek. Ačkoliv je historie obce dlouhá, následně roku 1716 získalo Pražské arciMAS Dolnobřežansko. mnoha historickými památkami se chlubit biskupství. Panská sídla se v pramenech
Je složeno z těchto sí- nemůže. Nejvýznamnějšími jsou zeměděl- objevují ve 40. letech 16. století – jedna
delních útvarů: Drazdy, ská usedlost č. p. 37 v Jesenici, kaple Panny tvrz již jako pustá. Roku 1597 se uvádí
Horní Jirčany, Jesenice, Kocanda, Osnice, Marie ve Zdiměřicích a barokní památník „tvrz v Libři a tvrziště staré v Libři“. Starší
Rozkoš, Šátalka, Zdiměřice. Rozkládá se v podobě trojbokého jehlanu, připomínají- ze staveb se podle všeho nalézala na tehna ploše o rozloze 17,52 km2. Počet trva- cí tragickou nehodu, při níž zde zahynula dejším severním okraji obce, v místě dnešle hlášených obyvatel k 1. lednu 2018 byl Maxmiliána Alsterová z Astfeldu v prosin- ních domů č. p. 20, 23 a 31. V místech,
kde se říká „Na Valech“. Druhá tvrz zatím
9 184. Obec Jesenice byla založena před ci r. 1706.
nebyla archeologicky lokalizována. K tvrrokem 1088, to je rok, kdy je první písem- Partneři MAS: ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice,
zím patřily rovněž poplužní dvory. Bývaná zmínka v listině Vyšehradské kapituly MC Pohádka.
lý mlýn (č. p. 14) prokazatelně existoval
o daru pěti poplužních dvorců a čtyř hrnčířů
již před rokem 1601, druhý mlýn – zvaný
v Jesenici od krále Vratislava II. vyšehrad- Obec Libeř
Obec Libeř se nachází „Karel“ nebo „Pod Libří“ – byl postaven až
skému proboštovi. Z archeologických nále18 km jižně od Prahy v roce 1743. Nad obcí při cestě na Dolzů, jež byly získány při výkopech základů
a 4 km severně od Jí- ní Břežany stával velký ovčín, ve kterém
obchodního střediska, bylo prokázáno, že
lového u Prahy. Sklá- mohla vrchnost na konci 16. století choosídlení obce je mnohem starší - z 12. stol.
dá se ze dvou přibližně vat až 1000 kusů dobytka. Samozřejmostí
př. n. l., tj. z doby bronzové. Ve své historii
stejně velkých částí Li- byly krčmy (až tři najednou), dosud funje Jesenice spjata s husitstvím, dobou snažící se reformním hnutím vrátit zbloudilou, bře a Libně. Souvislé osídlení se předpo- guje hospoda „Na Staré“ č. p. 13. Kovárnu
po majetku bažící církev na správnou ces- kládá od 11. – 12. století, první písemná bychom našli v dnešním č. p. 10.
tu. Na jaře roku 1419 se na vyvýšenině „Na zpráva pochází až z roku 1320, kdy se při- Partneři MAS: SDH Libeř, SDH Libeň,
Křížkách“ konal tábor lidu, „hromady, k níž pomíná Jan, syn Štěpána z Libře. Nevelkou Pan Pavel Hess - Camping OASE Praha,
se sešlo neobyčejné množství lidu husit- ves rozloženou na březích Zahořanské- Myslivecké sdružení Libeř.
ského“. Z Jesenice pocházel Mistr Jan z Je- ho potoka mělo ve středověku rozděleno
senice, který se po získání tehdy nejvyšší více majitelů – s tím souvisí i existence
akademické hodnosti doktora všech práv dvou tvrzí, dodnes nedochovaných. Ves
v italské Bologni stal osobním zpovědní- od středověku vlastnily převážně drobné
kem manželky krále Václava IV. a později rytířské rody (Kolmanové z Křikavy, Mlažákem, přítelem a právním rádcem Mistra
Jana Husa. V roce 1571 byla v Jesenici zřízena poštovní přepřahací stanice. Ta byla
JESENICE
článkem pravidelného poštovního spojení
mezi Prahou a Vídní, které trvalo celých
301 let. Od roku 1785 bylo poštovní spojení Prahy a Vídně rozšířeno i o dopravu
osob. V době národního obrození se začaly v obci zakládat jednotlivé spolky. V roce
LIBEŘ
1883 byly v Jesenici a v Osnici založeny
sbory dobrovolných hasičů. V témže roce
byla v Jesenici založena tělovýchovná jednota Sokol, která byla až do února 1948
nejvýznamnější a největší spolkovou organizací v Jesenici. Další významnou událostí
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Ohlédnutí za varhanním festivalem
– Varhany znějící 2018
Tak je to tady! Po půlročních přípravách
nastávají dva týdny s velkým „T“.
Je sobota 1. 9. 2018 skoro 9 hod. Jsme s Monikou ve Vraném nad Vltavou u kostela sv. Jiří
a společně s panem Limpouchem, dobrou
duší tohoto kostela, očekáváme příjezd poutníků ze Slánska. Putování za Varhanami na
Dolnobřežansku právě začíná.
Drobně prší a je po týdnech veder docela
chladno. Kostel je maličký, rychle přidáváme židle navíc, přijede skoro 100 lidí. Snad
se tam vejdou všichni. Pan Horňák, ředitel
festivalu a pan Černý, organolog, varhaník
a náš dnešní průvodce, už jsou na místě. Ještě rychlá obhlídka stavu varhan. Vedra udělala své! Opravdu varhanám nesvědčí.
Poutníci jsou usazeni. Pan Limpouch krásně vykládá o historii kostela, která sahá až

do roku 993. Pan Černý zasvěcuje do tajemství varhanního nástroje. Historie, stavba a přestavba i to jak a proč varhany nemají rády horko. A pak už se linou krásné
tóny, které dokreslují hudební krásu těchto
varhan i s aktuálními mouchami, které díky
počasí z minulých týdnů dnes mají.
Je skoro 11 hodin a přesunuli jsme se, jako
předvoj, do Zvole ke kostelu sv. Markéty,
kde vyhlížíme dva autobusy s poutníky,
pomalu se ploužící do kopce z Vraného.
Pan Hudousek, místní duchovní, stručně
vypráví o historii kostela. Ani jsem nevěděla, že tento kostel postavil slavný architekt
Josef Mocker, který ve stejnou dobu jako
se stavěla „Markéta“, dostavoval i svatovítskou katedrálu.
Pan Černý představuje nástroj z roku 1895
jak po historické, tak po zvukové stránce.
Zaznívá mimo jiné také Preludium D dur
od Antonína Dvořáka. Spolu s ostatními

poutníky vystupujeme na kůr, abychom si
varhany prohlédli pěkně z blízka. Několik

odvážlivců si za ně dokonce i sedá a kostelem se rozeznívají další krásné melodie
– Ave Maria, Adeste Fideles doprovázené
úžasným tenorovým zpěvem. Jedna milá
posluchačka v lavici hledá kapesník a suší
dojaté oči. Obědovou přestávku tak s Monikou trávíme mezi kostelem a restaurací
U rybníka, která přichystala pohoštění.
Přesouváme se dál. Kostel sv. Václava
v Dolních Jirčanech je docela malý, obklopený upraveným hřbitovem. Po malém
bloudění dojíždějí i autobusy s poutníky. Pan Černý představuje nástroj z roku
1880 známého pražského varhanáře Karla
Schiffnera. Počítám zpoždění a operativ-

stručně povídá jeho historii. Představuji
si, jak asi vypadal hřbitov, který tady kdysi stál kolem. Dnes je tu silnice. Odhaluje
nám i plány místních na obnovu farské zahrady, která je hned naproti kostelu.
Zdejší varhany stavěl stejný stavitel jako
ty dolnojirčanské, Pavel Černý se ujímá
slova a popisuje nástroj. Opět nejen slovy
ale i zvukově. Návštěva kůru pro prohlídku zblízka je nedílnou součástí všech zastávek putování. Nikdo ze schodů nespadl,

nikdo se neztratil, oběd chutnal, poutníci
byli spokojeni. Mávám odjíždějícím autobusům, zapínám bundu a odcházím procházkou zpět k domovu.
Pondělí 3. 9. 2018. Začíná série koncertů.
První tři jsou v režii našich slánských kolegů. Přípravy před každým koncertem začínají již 4 hodiny před samotným koncertem. Zvukaři instalují zařízení pro nahrání
koncertu, kameramani připravují dvě kamery pro přenos hry varhaníka z kůru na
plátno před diváky. Je 19:30 a v zaplněném kostele sv. Gotharda ve Slaném začíná koncert lucemburského varahaníka
Paula Kaysera.

ně již asi potřetí přesouvám čas příjezdu
do Zlatníků, naší poslední zastávky. Mezitím se dozvídáme, že není jedno, co se
na kterých varhanách hraje. Tady nejlépe znějí klasicistní skladby. Slyšíme skladby i od Mozarta a jeho hostitele v Praze,
Františka Xavera Duška.
Jsme na poslední dnešní zastávce. Obdivujeme krásně opravený kostel. Je to překvapení pro poutníky i naše kolegy ze Slánska. Je středa 5. 9. 2018 a jsme s Monikou na
Přes prázdniny dostal kostel nový kabát. cestě do Slaného. Dnes je na pořadu další
Paní Maňhalová z místní farnosti nám koncert, tentokrát v kapli Zasnoubení Panny
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Marie v bývalé piaristické koleji. I když kvůli nahrávání je ulice kolem kostela uzavřena
pro dopravu, místo na parkování se daří najít
bez problémů. Organizátoři ze Slaného jsou
již na místě, všechno je nachystáno a před
kaplí se pomalu shlukují posluchači. Dovnitř
nás vpustí až v 19 hodin. Kaple není velká
a hned se zaplňuje. Dnes tu máme na ná-

ka Lucie Kaňková. Je těsně před 15. hodinou a prchám autem do Zlatníků, abych se
ujistila, že je kostel otevřen pro přípravu
zvuku a obrazu. Všechno zatím klape jak
má, mistr varhaník je již místě a před koncertem ještě cvičí a ladí se zvuk pro nahrávání. Spěchám domů – děti, kroužky,
úkoly, večeře. V 18 hodin ke kostelu přijíždí
Monika s hosteskami Máky a Máky a přípravy vrcholí. Nervozita nám šimrá v břiše.
Přijdou lidi? Slánsko je přeci jen větší než
náš malý region a už tam mají sedmiletou
tradici. Nervózně přešlapujeme před kostelem a vyhlížíme posluchače. Je plno! Teď už
se klidně a spokojeně zaposloucháváme do
krásných skladeb a úžasného zpěvu. Interpreti sklízejí veliký aplaus.

vštěvě i kontrolu od poskytovatele dotace.
Celý festival totiž realizujeme v rámci projektu spolupráce mezi MAS. A tak v mezičase s Monikou rekapitulujeme kolik úprav
rozpočtu, přesunů mezi uznatelnými a neuznatelnými náklady a přepočítávání procent čehosi máme již za sebou. V 19:30 se
rozeznívají první skladby v podání německého varhaníka Jürgena Essla. Koncert se líbil,
i paní z „kontroly“ se tvářila moc spokojeně.
Tak dobrý! Po večeru plném silných zážitků
se spokojeně vracíme v noci zpět domů. Naštěstí je už dálnice bez silného provozu.
Sobota 8. 9. 2018. Kostel sv. Kateřiny ve
Velvarech se plní posluchači. Zase je plno.
Lidé i stojí. Dnešní koncert je v podání české varhanice Drahomíry Matznerové.

kařem dělají opravu nepovedených pasáží. CD bude dokonalé. Čekám, než se sklidí
technika a těším se, až se připojím k ostatním. V hospůdce u kostela sedí Monika,
pan Černý, pan Horňák, náš milý festivalový fotograf a další. Klábosíme a jsme rádi,
že máme koncerty úspěšně za sebou. Tak
ještě to poslední putování.
Je sobota 15. 9. 2018 po půl osmé a jedu
Středa 12. 9. 2018 a stejný kolotoč. Pan do Psár, odkud odjíždí autobus s našimi
zvukař i pan Černý, dnešní interpret, jsou poutníky za varhanami na Slánsko. Autona místě. Varhany jsou naladěny a po op- bus je na místě. Oddechla jsem si, to potimalizaci vlhkosti v kostele metodou kýbl- slední mi nedalo spát. Aby klapla objednavoda vytírám poslední loužičky, které od ná doprava. Je docela chladno, tak se první
rána nestačily vyschnout. Přijíždí kame- poutníci již schovali do pohodlných sedaramani a já odjíždím, čeká mě ještě akce del. Odškrtávám je ze seznamu, rozdávám
děti, kroužky, úkoly, večeře. Je 18 hodin materiály. Přijíždí Monika a naše dvě hosa sedíme s Monikou na lavičce před kostelem. Hostesky Máky a Máky mají všechny
instrukce a vyhlížejí posluchače, kamery
i nahrávání je nastaveno. Rekapitulujeme
předchozí koncertní dny a snažíme se odhadnout dnešní účast. Zatím nikdo. Zase
to šimrání v břiše. Je to poslední koncert
festivalu. Pak už nás čeká jen putování zájemců z Dolnobřežanska na Slánsko.

Pondělí 10. 9. 2018. A je to tady! Dnešní
koncert je pod naší taktovkou a bude tak
trochu výjimečný, protože se bude i zpívat.
Oba umělci se na koncert chystají již několik dní před jeho začátkem. Už o víkendu proběhlo několik zkoušek pro „osahání“
nástroje a sladění hry a zpěvu. Dnes nám
zahraje Robert Hugo a zazpívá sopranist-

tesky. Je čtvrt a vyrážíme nabrat další. Jesenice, Zlatníky, Dolní Břežany, Vrané. Jsme
všichni. Zbývá Zbraslav, tam se přidává náš
průvodce pan Černý.
Jsme komplet a vyrážíme směr Smečno,
kde je naše první zastávka.
Kostel Nejsvětější Trojice je krásný zvenku
a velkolepý zevnitř. Vůbec celý prostor kolem

Je skoro půl sedmé a hrnou se davy! Zdravíme spousty známých tváří. Kostel je plný,
stojí se. Pavel Černý představuje dnešní
koncert a rozehrává krásné skladby. Mozart, Bach, Händel a pak dojde i na improvizace. Krásné, krásné, krásné!
Je po koncertě, něco se při nahrávání prý
nepovedlo. Lidé odešli a varhaník se zvu-

www.mas-dolnobrezansko.cz

kostela byl malebně půvabný. Renesanční
zámek, krásný kostel, vzrostlé stromy okolo
něj. Ale největším pokladem jsou zdejší varhany. Bývají považovány za nejstarší existující nástroj na českém území a unikátní doklad rudolfinského varhanářství. Po výkladu
a hudebních ukázkách poutníci vystupují
opatrně na kůr, ale jen nakouknout.

Velvary. Chvilku trvalo, než jsme našli
správnou cestu na náměstí, brány byly nízké a autobus vysoký. Sobotní náměstí bylo
takřka liduprázdné, jen malé svatební seskupení s nevěstou s kulatícím se bříškem
nám dělalo společnost.
V kostele svaté Kateřiny na nás už čekala
Jaruška Saifrtová, se kterou právě celý festival spolupořádáme. Vyměňujeme si pár
projektově organizačních věcí a pak už se
zaposoucháváme do 19rejstříkových varhan s jedním neobvyklým rejstříkem „Klarinet“. Vážně to zní jako klarinet!

Je obědová pauza. Interiér Hejtmanského
dvora ve Slaném vypadal luxusně a přichystaný oběd moc chutnal, takže docela
prospěla krátká procházka k naší předposlední zastávce.
Kostel sv. Gotharda ve Slaném ohromí
poutníky svou vertikalitou. Ukrývá vzácný
nástroj z roku 1783 od pražského varhaná-
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je od latinského „positio = místo“. Prostě jde
o malé, přenosné varhany. Když nebyly peníze na stavbu velkých varhan, postavily se alespoň malé. Chodívalo se s nimi ale prý také
na procesí. Byť jsou přenosné, jsou dost těžké! Jen otočit je pro dnešní demonstraci si
vyžadovalo sílu čtyř silných mužů.
Napadají mě další otázky: Kde se vlastně
varhany vzaly a co jim předcházelo? I na
tohle jsem dostala odpověď. Nástroj vychází z panových fléten a z dud. Historie
varhan sahá až do starověku do území Alexandrie. Do Evropy se varhany přes Byzanc
dostaly až v 8. století.
Vracíme se zpátky. Cestou nám ještě Pavel
ře Antonína Reisse, na kterém Pavel Černý Černý dává výklad k tzv. „varhanním uchům“,
opět předvádí jeho barevnou škálu a ohro- pozůstatkům křídel dveří, která zavírala varmuje krásnou hudbou.
hany třeba v době půstu. Takové historické
Před kostelem všichni pózujeme pro společ- postřižiny, dveře se zkracovaly a zkracovaly,
né foto a pak vyrážíme směrem k náměstí,
kde je naše poslední zastávka.
Kaple Zasnoubení Panny Marie. Už ji
s Monikou známe z koncertu. Čekají tu na
nás hned dva nástroje. Rokokové varhany
na kůru od loketského mistra Johanna G.
Ignaze Schmidta. Tedy ASI od Schmidta,
protože odborníci se zatím zcela neshodli
na autorství.
No a pak varhanní pozitiv od neznámého německého mistra. Pozitiv? Proč „pozitiv“? To je až z nich zbyla jen torza, právě ta ucha.
někde „negativ“? Vypadá to jako větší almara, Poutníci jeden po druhém opouštějí autoakorát že vepředu je malá klaviatura a píšťa- bus na výstupních stanicích. Loučíme se
ly. A protože pan Černý rád zodpoví jakékoli s Monikou: „Tak zítra v 7:15 v prasečáku ve
otázky, tak se vzápětí dozvídám, že „POZITIV“ Zvoli na Transbrodech“, připomíná mi Monika zítřejší každoroční akci, kde pomáháme s registrací závodníků. „Tak zítra!“
Letošní varhanní festival je definitivně
ukončen, tedy alespoň ta část pro veřejnost. Teď se rozjíždí úřednické soukolí s vyřizováním dotace, přípravou CD z koncertů,
vyúčtováním a tak dál.
Po víkendu přichází dobrá zpráva. „Váš projekt spolupráce Varhany znějící 2018 byl
schválen.“ Jako první a zatím jediný projekt
spolupráce ve Středočeském kraji se hrdě
vyjímáme ve věstníku Státního zemědělského a intervenčního fondu .
Text: Hana Barboříková
Foto: Jiří Jaroch
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Letní školy pro pedagogy 2018
Opět po roce jsme v předposledním
prázdninovém týdnu zorganizovali Letní
školu 2018 pro pedagogy převážně z MŠ
našeho regionu. V příjemném a osvědčeném prostřední hotelu Floret v Průhonicích si paní učitelky mohly vybrat hned
ze tří velmi atraktivních seminářů: Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina (předgrafémová metoda), Grafomotorika a Školní zralost.

Zdroj: http://www.elkonin.cz/

Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina je metodou, která připravuje děti
na to být dobrým čtenářem. V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke
čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat
hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech)
a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají
označit písmeny. Například až ve chví-

li, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři
hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S. Pro
malé děti je těžké chápat, že slovo HAD
je kratší než slovo ŽÍŽALA. Aby děti věděly,
z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: Hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova
ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky
ve slovech i bez pomoci žetonů.
Metoda je v Čechách velmi úspěšná
a navíc u dětí velice oblíbená, neboť pracuje s pohádkovými bytostmi, jako jsou
„Hlásulka“, „Mistr Délka“, „Bacil Omyl“
a další. Skvělá lektorka a spoluautorka
Metodiky paní Nováková Schöffelová
provedla pedagogy metodikou a následně se velmi detailně věnovala praktickým ukázkám, jak tuto metodu používat.
Zájem o seminář byl obrovský, zúčastnilo
se ho celkem 49 učitelek.

Ukázka výrobku „Mistra Délky“ dle paní učitelky z Českého Brodu

Program na podporu regionálních aktivit
V rámci Programu na podporu regionálních aktivit MAS Dolnobřežansko 2018
jsme mezi jinými podpořili i tyto zajímavé akce:

21. března jsme tuto resuscitační figurínu
použili k výcviku zájemců o první pomoc
a medicínu z řad žáků 2. stupně Základní
školy a základní umělecké školy Jesenice,
příspěvkové organizace, kteří v rámci tzv.
oborových dnů navštěvují skupinu Modrá
Zachránit je snadné
hvězda života, ve které se žáci praktickýpro hrdiny kladné
mi nácviky seznamují se základními život
V sobotu 17. března 2018 proběhlo v Jese- ohrožujícími stavy a první pomocí.
nici u Prahy již 8. setkání hráčů geocachin- Rád bych tímto jako instruktor první pogu, na kterém se hráči pravidelně sezna- moci upřímně poděkoval MAS Dolnobřemují s život ohrožujícími stavy a prakticky
nacvičují první pomoc. Dnešní téma bylo
dušení cizím tělesem v dýchacích cestách.
Zájemci nacvičovali na ojedinělé figuríně,
která je k tomu určena a mezi instruktory
první pomoci a spolky poskytujícími výcvik
v první pomoci není příliš rozšířena. Díky
obdržené dotaci jsme si mohli dovolit pořídit opravdu jedinečnou figurínu k výuce
resuscitace, která technologií Bluetooth
odesílá okamžitou zpětnou vazbu o kvalitě
prováděné resuscitace. V Jesenici byla POPRVÉ v akci a měla skutečně velký úspěch.
Hned o několik dní později, ve středu

žansko za poskytnutou dotaci, díky které
jsme schopni poskytnout dětem i dospělým nácviky resuscitace se zpětnou vazbou
v reálném čase a tím zdokonalit správné
postupy při resuscitaci. Díky tomu mají
účastníci nácviků větší šanci provádět
úspěšnou resuscitaci v reálné situaci a zachránit život.
Bc. Robert Řehák
Instruktor první pomoci,
člen České Resuscitační Rady

Den Země
s MŠ Březová–Oleško
Akce „Den Země s MŠ Březová-Oleško“
byla koncipována i jako den otevřených
dveří s ekologickým podtextem. Primárně
se jí účastnily děti navštěvující MŠ a dále
byla určena veřejnosti, a to jak z řad rodičů dětí, tak i dalších, kteří si mohli prohlédnout prostory MŠ a vidět její koncepci
„školka blízká přírodě“ v praxi.
Akce byla rozdělena do dvou částí. První část byla určena dětem z MŠ a pro-
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Vranský lesní běh

běhla v dopoledních hodinách. Po úvodním představení „Babička Zeměkoulička
má svátek“ si na jednotlivých stanovištích děti vyzkoušely různé úkoly – tvoření z recyklovaného materiálu a z odpadu
(prázdné PET lahve atd.), poznávání rostlin a zvířat, třídění odpadu, vybarvování
pracovních listů s ekologickou tématikou
apod. Druhá část programu byla určena pro veřejnost jak z řad rodičů dětí, tak
i dalších lidí z obce a jejího okolí. Akce pro
veřejnost začala v 15 hodin, kdy po krátkém vystoupení dětí byl slavnostně na zahradě MŠ zasazen ovocný strom. Pro děti
byly připraveny stejně jako dopoledne dílničky s různými úkoly. Do akce byli zapojeni i rodiče dětí, kteří již byli nápomocni u samotného plánování a realizace MŠ
a ke školce mají tudíž velmi blízký vztah.
Spolu s dětmi pomohli místní zahradu zvelebit tak, aby z ní vznikla „přírodní učebna“, jejímž prostřednictvím budou
děti moci sledovat proměny přírody v ročních obdobích, pozorovat vývoj rostlin od
semínka po plod, podílet se na její údržbě a tím si osvojovat pracovní dovednosti
(sázení, hrabání apod.). Vysázeny byly kvetoucí trvalky, letničky, bylinky a keře. Cílem projektu bylo a je podpořit v dětech,
rodičích a občanech obce Březová-Oleško
vztah k přírodě a její důležitosti pro člověka. Chtěli bychom posílit výchovu a vzdělávání k trvale udržitelnému životu na naší
planetě, včetně proekologického myšlení
(potřeba šetrného života s ohledem k přírodě, třídění odpadu, kompostování, šetření vodou a energií apod.) Vytvořením tzv.
pěstební zahrady se děti naučí vnímat, že
se strava nekupuje pouze v obchodech, ale
že se jedná o jedinečný proces spolupráce
přírody a člověka, a že je důležité obdivovat a vážit si všeho, co nám příroda dává,
a ukazuje svoji krásu a rozmanitost.
Děti a kolektiv MŠ Březová-Oleško

Jak již bývá ve Vraném nad Vltavou tradicí,
druhá dubnová sobota patří sportovní akci
Vranský lesní běh. Jsme moc rádi, že počet
účastníků se každoročně pohybuje okolo
130 odvážných běžců nejrůznějšího věku.
Ani letos tomu nebylo jinak! Za krásného
a téměř letního počasí závodili všichni vyznavači zdravého životního stylu ve svých
kategoriích od nejmenších sotva chodících dětiček až po zasloužilé běžecké veterány. Závodu se pravidelně účastní běžci
místní i přespolní, amatérští i registrovaní, vídáme tváře známé a vítáme tváře neznámé. Nikdy nechybí občerstvení, hudba
ani dobrá nálada. Tentokrát se akce, díky
krásnému počasí, v závěru změnila v jeden velký piknik. Díky příspěvku od MAS
Dolnobřežansko jsme si letos mohli pořídit

nové profesionální stopky a vysílačky pro
snadnější dorozumívání mezi jednotlivými
navigátory na trase. Obojí nám v příštích
ročnících moc pomůže. Vítězové se dočkali „přilepšení“ ve svých věcných cenách
a k pohodlí na celé akci přispěla i mobilní
toaleta. Děkujeme také ostatním sponzorům, dobrovolníkům, organizátorům a těšíme se zase za rok!
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.

Pohár ČR ve slalomu
minikár 2018
Třetí červnový víkend se v obci Libeř konaly závody ve slalomu minikár, konkrétně
sobotní Mistrovský závod a nedělní Pohárový závod České republiky, které pořádal
klub Minikáry Libeř klub v AČR. Závodníci a příznivci tohoto netradičního „rodinného“ motoristického sportu si tak opět
mohli užít specifickou sobotní „lesní“ pomalejší, ovšem záludnou trať i tu nedělní
rychlou, která je divácky velmi atraktivní.

Klub minikár Libeř, který v současné době
čítá 19 jezdců, tak již šestým rokem úspěšně navazuje na historii minikárových závodů, které se zde jezdily již v 70. letech minulého století. Do sobotních mistrovských
závodů odstartovalo 88 jezdců, do nedělních pohárových pak 83 jezdců, přičemž
více než polovinu všech závodníků tvořily
děti a mládež do 18 let, a to z celé České
republiky. Z dvoudenních závodů si domácí
jezdci odnesli celkem dva poháry, oba dva
z kategorie M2 – což jsou děti od 9 do12 let
– přičemž v sobotním mistrovském závodě
to bylo za 3. místo, v nedělním pohárovém za 2. místo. Novinkou letošních závodů v Libři byla Trofej obce Libeř. Tu získali
jezdci s nejlepším součtem časů za oba dny.
Z nedělního vyhlášení si tak pět závodníků
odnášelo originální dřevěné ceny, které jim
budou připomínat jejich úspěch a zároveň budou hezkou vzpomínkou na libeřské
závody. I díky počasí, které pořadatelům
přálo, si mohli jezdci i diváci po oba dny
užívat příjemnou atmosféru. Organizátoři
závodů by tak chtěli touto cestou poděkovat za podporu zastupitelům obce Libeř
a Libeň a zástupcům MAS Dolnobřežansko,
partnerům závodů, místním podnikatelům
a dobrovolným hasičům za jejich pomoc
a všem, kteří přispěli k hladkému průběhu
letošních závodů.
Dvořáčkovi – klub Minikáry Libeř

Ohrobecký orientační
duatlon 2018
V sobotu 26. 5. 2018 po poledni se lesík
za skautskou klubovnou na Kárově i přilehlé uličky začaly tak jako na různých
místech naší obce již pravidelně dvakrát ročně – na jaře a na podzim - barvit
krepovými fáborky vyznačujícími trasy
mladších kategorií běžecko-cyklistického závodu – Ohrobeckého duatlonu. Za-
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nedlouho přibyly netradičně i speciální
lampiónky pro orientační běh s kleštičkami pro označení průchodu kontrolními body. Letos na jaře jsme totiž i díky
podpoře MAS Dolnobřežansko, ze které jsme nakoupili právě tyto lampiónky
a část odměn pro vítěze, poprvé vyzkoušeli spojení závodu s orientací v terénu.
Před třetí hodinou již bylo vše přichystáno pro registraci závodníků do celkem
10 soutěžních kategorií rozdělených dle
věku a pohlaví od předškoláků až po se-
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niory. Zvlášť startovali nejmenší děti na
odrážedlech po krátké trati značené fialovými fáborky. Ostatní dostali na startu
do ruky mapu s vyznačenými kontrolními
body a průvodku pro označení průchodu procvaknutím speciálními kleštičkami.
Kdo chtěl, mohl si správné označení průchodu kontrolou vyzkoušet u lampiónku
přímo na startu. Kolo ovládající předškoláci měli trasu vyznačenou nejen v mapě,
ale i v terénu červenými fáborky, mladší
školáci žlutými fáborky, starší žáci, dorost a dospělí se museli spolehnout jen
na vyznačení kontrolních bodů na mapě
pro orientační běh, kterou pro nás připravili instruktoři z oddílu orientačního
běhu ve Zvoli. První se vybíhalo pěšky ke
kontrolám umístěným v lese, po doběhu
závodníci nasedli na kolo a vyrazili hledat kontroly v přilehlých uličkách. Místní
obyvatelé byli o pořádání závodu několik
dní předem informováni letáky do schránek s žádostí o přizpůsobení automobilové dopravy, na příjezdových cestách navíc byly umístěny výstražné cedule a na
křižovatkách stáli pořadatelé, kteří měli
za úkol řešit případné komplikace, ke
kterým ale nakonec vůbec nedošlo. Přes

propagaci v Našem regionu, na webových stránkách i vývěskách všech okolních obcí se i přes krásné počasí na startu
nakonec sešlo jen asi 20 dětí z Ohrobce, Károva, Vraného nad Vltavou a Černík, v doprovodu cca 30 dospělých, kteří
ale pojali akci spíše jako sousedské setkání a na trať závodu přes mohutné povzbuzování organizátory vůbec nevyrazili.
Účast tedy byla menší, než je na Ohrobeckém duatlonu zvykem. Těžko říci, zda
se někteří předem zalekli hledání kontrol
nebo jen více lidí využilo krásného počasí
k jiným aktivitám. Nálada ale byla výborná, radost z fidorkových medailí, diplomů
i odměn veliká, ke spokojenosti přispěly i tradiční koláčky věnované pekárnou
Beruška. A protože se po stránce organizační podařilo vše zvládnout na výbornou, rozhodli jsme se pojmout Ohrobecký
duatlon jako orientační i napřesrok. Věříme, že spokojení účastníci budou pro
akci dobrou reklamou a příště přivedou
i další zájemce o tuto zajímavou variantu pohybu v přírodě vhodnou úplně pro
každého.
Za oddíl Ohrobecká Medvíďata
zapsala Mája – Šárka Jechová

MAP II – co nám přinese?
Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice (MAP II) se rozjede již
v lednu 2019. V předchozím projektu jsme
v území společně naplánovali mnoho konkrétních aktivit podporujících rozvoj vzdělávání na Praze západ (území ORP Černošice),
které nyní po získání prostředků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve
výši 18 mil. Kč začínáme realizovat.
Do projektu se zapojí celkem 105 mateřských
škol, základních škol a ZUŠ v Praze-západ,
tedy z území od Roztok u Prahy až po Jesenici. Jejich konkrétní seznam je uveřejněn
na stránkách projektu map-orpcernosice.cz.
Míru spolupráce i aktivity, do kterých se chtějí zapojit, si každá škola nastavila sama dle
svých potřeb a možností.

A co konkrétně přinášíme?
Pro mateřské školy to bude sdílený logoped,
který nabídne rodičům předškoláků zdarma

depistáže pro jejich budoucí prvňáčky (kontrola správné řeči) a pomůže s výběrem případné další odborné péče. Pedagogům v MŠ
zase poskytne pomoc a podporu při realizaci preventivních cvičení s dětmi, které napomáhají správnému rozvoji řeči. Správná řeč
je důležitým aspektem pro snadný přestup
do první třídy a snadné zvládnutí povinné
školní docházky.
Předškoláci budou
moci využít nabídku kurzů rozvíjejících hravou formou
jazykové schopnosti dětí. Konkrétně půjde o kurz
Rozvoj jazykových
schopnost dle Elkonina, který plánujeme otevřít od
září 2019.

Základní školy budou zase moci využít
služby sdíleného konzultanta pro inkluzivní vzdělávání, který bude pedagogům
škol pomáhat jak při začlenění žáků s nějakými problémy, tak s dětmi nadanými,
bude pomáhat s řešením klimatu ve škole, mezi pedagogy i ve třídách. Konkrétní
podobu spolupráce si každá zapojená ško-

www.mas-dolnobrezansko.cz

la do této aktivity nastavuje sama přesně
podle svých aktuálních potřeb.
Pro všechny pracovníky vzdělávající děti (MŠ,
ZŠ, ZUŠ, družiny, DDM a volnočasová centra) pak máme připravenu sérii tří ročníků
Letních škol pro pedagogy, která navazuje na úspěšné dva předchozí ročníky. V rámci předposledního týdne v srpnu každý rok
nabídneme sérii zajímavých vzdělávacích
seminářů. Účast na seminářích je zdarma.
Pro vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ a ZUŠ pak
připravujeme 2× ročně dvoudenní vzdělávací workshop spojený s návštěvou nějaké inspirativní vzdělávací instituce (školy,
muzea, environmentální vzdělávací centra, ZUŠ apod.) V rámci workshopu bude
i prostor pro vzájemné sdílení zkušeností,
navazování bližší spolupráce mezi školami
v regionu i mimo náš region.
Žáci 8. a 9. tříd a jejich pedagogové se budou moci zapojit do projektu Příběhy našich sousedů, který realizujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum. Žáci
vytvoří soutěžní týmy, ve kterých mají za
úkol natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze svého sousedství a zpracovat je v příběh, který dokáží vyprávět dál svému okolí.
Činí tak formou rozhlasové či video reportá-
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že nebo dokumentu, povídky, komiksového
zpracování či jinak podle své volby.
Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení podpoříme realizací zajímavých vzdělávacích programů v místních
knihovnách.
Prvostupňovým pedagogům a učitelům
přírodopisu na druhém stupni ZŠ nabídneme roční vzdělávací program místně zakotveného učení s vazbou na environmentální tématiku ve spolupráci s CEV
Zvoneček z Vraného nad Vltavou.
Každý rok podpoříme jeden společný program ZUŠ v regionu a dalších několik kulturně vzdělávacích akcí, které budou cílit
na rozvoj projektového učení, regionální
identity, sociální a kulturní gramotnosti
a osvětu komunity. Dále připravujeme program na rozvoj dovedností pedagogů ZUŠ
vyučujících hru na zobcovou flétnu.
Budeme pokračovat ve spolupráci s EDU
Pointem Psáry, který rozšíříme o Putovní EduPonit. Jde o místa setkávání rodičů,
pedagogů a široké veřejnosti se zájmem
o vzdělávání. Diskutují se témata jako například k inkluzivnímu učení, motivace
dětí, moderní formy učení, školní zralosti
a podobně. Témata se vybírají dle aktuál-

Nad rámec těchto aktivit bude i nadále probíhat analýza vzdělávaní v regionu, budeme
se zabývat přípravou dalších společných aktivit, hledat pro ně vhodné zdroje financování, monitorovat investiční záměry MŠ, ZŠ,
ZUŠ a dalších vzdělávacích institucí a obcí.
Budou fungovat a scházet se 4 speciální
pracovní skupiny – pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, rovné příležitosti a financování. Řídicí výbor je opět
nejvyšším rozhodovacím orgánem MAP,
který bude projednávat a schvalovat plánované investice v území, návrh společných
aktivit na další roky atd.
Spolupráce v projektu MAP II je otevřená pro všechny. Zapojit se mohou všichni
pedagogové, zřizovatelé i rodiče ať již do
některých z plánovaných implementačních aktivit popsaných výše, nebo formou
účasti v pracovních skupinách či řídicím
výboru.
Případní zájemci nás mohou kontaktovat
na adrese map@mas-dopnobrezansko.cz
nebo telefonicky kteréhokoli pracovníka
MAS Dolnobřežansko.

přes internet a malé děti, které jedou pouze krátkou trať v areálu, si pouze vyzvednou startovní číslo. I tak je ráno potřeba
během hodiny vydat takřka 200 startovních čísel a vše připravit na start závodu.
Letos byly nejvíce obsazeny chlapecké kategorie 7–9 let a 9–11 let. V půl desáté
startují nejmenší děti na odrážedlech
a malých kolech.
Jedou chlapci i děvčata společně, ale
medaile dostanou
kluci a holky zvlášť.
Naštěstí se v cíli
daří odlišit kluky
od holčiček podle
barvy oblečení…
Velké děti startují
na svou 5km trať
kolem desáté. Ti
nejrychlejší jsou

v cíli za čtvrt hodiny! Čas je měřen pomocí
čipu, po dojezdu všech dětí dostáváme od
časoměřičů do ruky výsledky a můžeme
chystat slavnostní vyhlášení vítězů a následně tombolu pro všechny zúčastněné
děti. Vítězové si odnášejí medaile a drobné
dárky, Ti co nevyhráli, byli zase úspěšní
v tombole. Krátce po poledni si můžeme
oddychnout – dětské závody jsou bez problémů za námi a my se můžeme chystat
na Transbrody 2019.

ního dění, potřeb a zájmu odborné i laické
veřejnosti.

Transbrody 2018
V neděli 16. září jsme se s kolegy v sedm
hodin ráno sešli ve Zvoli na bývalém „prasečáku“ - budoucím sportovišti. Již počtvrté spoluorganizujeme dětskou část
tradičního cyklistického závodu Transbrody. Doufáme, že letos bude vše probíhat ve
stejné pohodě jako loni. Registrace starších dětí na 5 km dlouhou trasu proběhla
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Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy
včetně školních družin, školních klubů a Středisek volného času
V červnu letošního roku MŠMT spustilo
v rámci Operačního programu Věda, Výzkum, Vzdělávaní druhé kolo projektu
Šablony pro školská zařízení. Tentokrát
dostaly možnost čerpat dotace i základní umělecké školy a Střediska volného času. Základní školy si polepší nejen
vyšší částkou na jednoho žáka, ale také

možností zapojit i pedagogy volného
času a vychovatele ze školních družin
a školních klubů.
Na našem území je do projektu Šablony I zapojena většina mateřských a základních škol. Po skončení tohoto projektu mohou plynule navázat na Šablony
II a pokračovat ve využití personálních
šablon nebo zvolit novinky, které
MŠMT připravilo –
např. podpora projektové výuky, za- do výuky pro její zpestření a přiblížení
pojení odborníka teorie k praxi.

Pozvánka na Jarmark
1. adventní neděli 2. 12. 2018 od 10:00
v Regionálním informačním centru
v Dolních Břežanech
Rádi bychom Vás opět pozvali na tradiční Jarmark, který se letos koná již počtvrté. Těšit se můžete opět na nabídku vánočního zboží, pro děti budou připraveny oblíbené rukodělné dílničky, divadýlko a venku na Vás bude čekat malé občerstvení.
Od 14:00 se bude opět promítat pohádka .
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