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Střípky z Dolnobřežanska

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
s půlročním zpožděním dostáváte 6. vydání
našeho zpravodaje Střípky z Dolnobřežanska.
Původní termín jeho vydání, duben 2020,
přerušila krizová situace kolem šíření nového koronaviru a s ní spojená omezení. Ani
v této nestandardní době jsme však nezaháleli. Podařilo se nám vyhlásit v pořadí již
5. výzvu PRV a vybrat projekty, které podpoříme. V projektu MAP II jsme většinu aktivit

přesunuli do virtuálního prostoru a zůstali
tak v této nelehké době v kontaktu s řediteli
našich škol. V létě se situace stabilizovala,
a tak bylo možné uspořádat již 4. ročník letní
školy pro pedagogy. Naplno se také rozběhla
naše příprava na příští programové období
EU 2021-2027. Začátkem srpna byla podána žádost o kontrolu dodržování standardů
MAS, která byla v průběhu září schválena ze
strany MMR. Naše MAS tak úspěšně splnila

jednu z podmínek pro podporu v příštím programovém období. Do konce roku 2020 pak
musíme, i s Vaší pomocí, zpracovat obecnou
část Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje na období 2021-2027 tak, abychom
ji mohli začátkem roku příštího předložit ke
schválení. Doufáme, že současné podzimní
zhoršení situace kolem šíření koronaviru
nezkříží naše plány.
Monika Neužilová

Představujeme naše partnery
Cesta po území naší MAS bude v tomto čísle
Střípků ukončena návštěvou Vraného nad
Vltavou, Zlatník-Hodkovic a Zvole.

Obec Vrané nad Vltavou
Obec se rozkládá na
pravém břehu Vltavy asi
5 km jižně od 50. rovnoběžky (jižně od Prahy), 28 km východně od
14. poledníku, v kopcovitém terénu Středočeské pahorkatiny. Nejnižší bod obce je v nejvýchodnějším cípu na
hladině řeky u přívozu, 190 m nad mořem.
Nejvyšším bodem je jižní strana na vrchu
Chlumík, 348 m n. m. Kromě řeky Vltavy obcí
protékají potoky Dubná, Dravkov a Zvolský.
Vrané nad Vltavou se skládalo ze dvou historických osad, Skochovic (asi 2/3 území)
a Vraného (asi 1/3 území), celková rozloha
po úpravách hranic v roce 1997 je 416 hektarů. Je zde 650 domů a 2408 trvale byd-

lících obyvatel. Obec je aktivně využívána
i k rekreaci, je zde postaveno 568 chat.
Dědiny Skochovice a Vraný se připomínají již
roku 993 v zakládací listině kláštera Břevnovského, a to mezi statky, které klášteru
při jeho zakládání věnoval k obživě kníže
Boleslav II. Roku 1407 prodal klášter Břevnovský Vraný a Skochovice klášteru Zbraslavskému za 190 kop grošů. Roku 1437 císař
Zikmund zapsal Skochovice i Vraný Matěji
ze Skuhrova a Petrovi z Obořiště. Zbraslavský klášter však obě dědiny vyplatil. Později přecházejí do vlastnictví karlštejnského
purkrabího Beneše z Weitmílu, do opatství
Komořanského. Po velké konfiskaci koupil
Vraný a Skochovice roku 1622 Zbraslavský
klášter od Královské komory a vlastní je až
do roku 1785. V tomto roce byl Zbraslavský
klášter zrušen císařem Josefem II. a obce

ZLATNÍKYHODKOVICE
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připadly náboženskému fondu. V roce 1770
mělo Vraný 20 domů, Skochovice nebyly
zmíněny. Název Vraný změnil Fr. Palacký
(1798–1876) na Vrané.
Obec byla přístupná pro okolí jen přes řeku
Vltavu broděním, později osobním a nákladním přívozem směrem na Smíchov
a Radotín. Až v roce 1907 bylo započato
s výstavbou silnice z Vraného přes Zvoli do
Břežan. V roce 1969 byla zprovozněna silnice z Vraného podle řeky na Zbraslav jako
reakce na zrušení nákladního přívoznického
prámu v roce 1965.
Významné památky
 Kostel sv. Jiří – jeho existence je doložena k roku 1352, původně šlo o románskou stavbu. Poté byl přestavěn v gotice
a nejpozději koncem 17. století barokizován. Vnitřní vybavení tvoří barokní oltář a varhany z roku 1942. Na pozemku
starého hřbitova leží osmiboká stavba
bývalé márnice.
 Papírna – byla postavena ve 30. letech
20. století na místě vodního mlýna. Firma se specializovala na tenké tiskové
a technické papíry, od roku 1853 byla
k papírně připojena tiskárna bankovek.
Provoz byl zcela ukončen v roce 2000.
 Vodní nádrž Vrané – vznikla mezi lety
1930-1936 jako první část vltavské kaskády, elektrárna byla uvedena do provozu
v roce 1936, ukrývá v sobě 2 Kaplanovy
turbíny. Dílo je rovněž vybaveno dvěma
plavebními komorami
 Železniční nádraží – první vlak na trati Praha-Dobříš zde zahoukal již v září
1897, obtížná byla především stavba té-
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měř čtyř set metrů dlouhého Jarovského
tunelu od Vraného k Modřanům. Velikost
vranského nádraží byla dána plánováním
odbočné trati do Čerčan, jejíž provoz byl
zahájen v květnu 1900.
Partneři MAS: Stará škola z.s., TJ Sokol
Vrané nad Vltavou I, ZŠ Vrané nad Vltavou,
CEV Zvoneček.

Obec Zlatníky-Hodkovice
Zlatníky a Hodkovice
tvoří dnes obec. Kdysi samostatné vesnice
mají mnoho ze své historie společného. První
zmínka o Zlatníkách je
v historických pramenech činěna k roku
1300. Jako vlastníci jsou zmiňováni bratři Dětřich a Konrád. Byli staviteli tvrze ve
Zlatníkách a ta se připomíná v roce 1314.
Základem tvrze byla podle zprávy ze 17. století obytná věž s hospodářským dvorem
a sadem. Během posledních cca patnácti let
došlo k zásadní přeměně původní „vesnice“
v moderní obec. Byla vybudována kompletní infrastruktura včetně veškeré kabelizace
a nových trafostanic. Následně, po provedení
veškerých inženýrských sítí, byly obnoveny
povrchy místních komunikací. V současnosti zůstává k obnově povrch dvou místních
komunikací, u kterých je řešen vlastnický
vztah k vlastním pozemkům. Zároveň se
obec zaměřuje na výstavbu nových parků
a znovuobnovení lesních ploch a remízků.
Součástí je obnova původních polních cest
a jejich využití jako cyklostezek. Toto vše
řeší právě dokončované pozemkové úpravy
extravilánu obce. Obec je výjimkou i v tom,
že nestaví tzv. paneláky naležato, její rozvoj
je veden velice citlivě. Podnikatelské aktivity
jsou zásadně zaměřeny na vědu a výzkum.
V kompletně zasíťovaném území, určeném
pro inovační centra, již probíhá výstavba
prvého znich. Jedná se o projekt společnosti
QTH s názvem Crystal, který svojí kapacitou
pojme až 160 pracovníků. Cílem zmíněného projektu a všech budoucích ostatních
je soustředění na komercializaci výstupů
z center základního výzkumu Eli v Dolních
Břežanech a Biocev ve Vestci.
Významné památky
 Tvrz – první zmínky o ní pocházejí z počátku 14. století, vystavěli ji bratři Konrád

a Jindřich Velfovicové. Základem tvrze
byla podle zprávy ze 17. století obytná
věž s hospodářským dvorem a sadem.
Pozůstatky po zlatnické tvrzi se skrývají v budově restaurace, ležící naproti
kostelu – patří mezi ně základy stavby
a pozůstatky sklepů. Tvrziště s dvorem
a patrně i kostelem bývalo ohrazeno.
Podle pověsti vedla ze Zlatníků tajná
podzemní chodba do tvrze v Dolních
Břežanech.
 Kostel sv. Petra a Pavla – doložen již
v roce 1366. Po husitských válkách zde
byla nekatolická fara, než roku 1626
získal kostel řád dominikánů od sv. Jiljí
na Starém Městě pražském. Původní
kostel však dnes nespatříme, neboť pro
špatný technický stav byl zbořen a v roce
1857 vystavěn nový svatostánek v pseudorománském slohu. Z původní stavby
zbyla jen věž a část vnitřního vybavení – renesanční oltář s obrazem sv. Petra
a Pavla, cínová křtitelnice ze 17. století
nebo obraz sv. Iva.
Partneři MAS: TJ Sokol Zlatníky, SDH Zlatníky, REZEK Group a.s., AGRO Jesenice a.s.

Obec Zvole
Obec Zvole je tvořena
částí Zvole a osadou
Černíky. Vzhledu obce
dominují dva rybníky,
tvořící spolu s alejemi
lip náves obce. Zakládací listina Zvole se nedochovala, ale historické prameny dokládají, že byla založena
Divišem z Všechrom, v letech 1260-1272
nejvyšším truksasem (= středověký dvorský
hodnostář, stolník) u dvora českého krále
Přemysla Otakara II. Založení obce bylo pro
celý kraj mimořádnou událostí. Z příkazu
krále byla na předem určeném a vybraném
místě, jak se říkalo „na drnu“, vybudována
najednou celá vesnice, i když malého rozsahu. Její vznik je kladen asi do poloviny
funkčního období Diviše z Všechrom, tedy do
roku 1267. Na vyvýšeném místě při západní straně budoucí vesnice byla vybudována
obranná tvrz i s kamennou věží a sídlem pro
zakladatele. Na místě dnešního památníku
padlým byl postaven dřevěný kostelík. Dědic Divišův, jeho syn Mladota ze Zvole, obec
později prodal a ta se pak roku 1356 stala
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majetkem Zbraslavského kláštera, jímž byla
až do konce roku 1420. Nakonec se Zvole
roku 1486 stala součástí panství Břežanského, jehož pánem a dědičným majitelem byl
Beneda z Nečtin a Břežan. Již v roce 1818
byla za kostelíkem při cestě do Vraného postavena škola s hliněnou podlahou, jednou
třídou a bytem pro učitele. Až do r. 1865 se
chodilo pěšky do okolních obcí i do Prahy.
V tomto roce byla zprovozněna paroplavba
po Vltavě z Vraného do Prahy. Roku 1884
spojila nová silnice Zvoli přes Břežany s Prahou. Železnice Praha - Vrané - Čerčany byla
dokončena a provoz na ní zahájen roku 1897.
V roce 1907 byla postavena silnice Zvole - Vrané, další rok Zvole - Březová - Oleško,
plánována byla silnice Oleško - Davle, která
se už neuskutečnila. Konečně r. 1914 byla
obec spojena s okresním městem Jílové.
Jen velmi pomalu se tak vesnice dostávala
ze zaostalosti.
Významné památky
 Tvrz – jedinou písemnou informaci o středověkém panském sídle máme z roku
1310, kdy byl majitelem obce Mladota
ze Zvole. Sídlo patrně zaniklo ještě ve
14. století, zbytky tvrze byly k vidění ještě
na počátku 20. století. Velká část kamenných pozůstatků byla údajně použita při
stavbě silnice. V současnosti je tvrziště
součástí soukromého pozemku, kruhový
pahorek i příkop se dodnes dochoval.
 Kostel sv. Markéty – na místě dnešní
stavby stával malý kostelík, založený
kolem roku 1267. Původně dřevěný objekt byl regotizován a později barokně
přestavěn. Na konci 80. let 19. století
byl v havarijním technickém stavu, proto
bylo rozhodnuto jej nahradit novostavbou. Kostel z neomítnutých cihel navrhl v pseudogotickém slohu významný
architekt Josef Mocker, který se podílel
rovněž na vybavení kostela.
 Homole u Zvole – na jihozápadním svahu ostrožny stejnojmenného chráněného území byly archeologicky zjištěny
keramické zlomky z eneolitu. Terénní
zbytky rovněž napovídají o možnosti
existence středověkého hrádku nebo
jeho staveniště.
Partneři MAS: TJ Sokol Zvole, ZŠ Zvole, SDH
Zvole, Honební společenstvo Okrouhlo-pole,
SK Zvole.
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Úspěšní žadatelé o dotaci
V průběhu roku 2020 byla vyhlášena pouze
jedna výzva PRV. V této výzvě jsme vyhlásili
pouze 2 fiche a obdrželi 6 žádostí, z nichž 3
byly nakonec podpořeny. Zároveň s výzvou
jsme podali žádost o změnu v programovém
rámci PRV, přidali fichi „Uvádění zemědělských produktů na trh“ a navrhli finanční
přesuny mezi fichemi. Žádost o změnu byla
schválena koncem září 2020, další výzvu
PRV je možné vyhlásit až v příštím roce.
V programovém rámci IROP byly v srpnu vyhlášeny výzva 8 – „Bezpečná doprava v obci“
a výzva 9 – „Kulturní památky“ s ukončením
příjmu žádostí 31. 10. 2020.

PRV (Program rozvoje
venkova)

i ke stabilním výnosům takto obhospoda- Investice do rozvoje podnikání
řované půdy.
V rámci tohoto projektu se žadatel rozhodl
Nákup otočného pluhu
Žadatel: Ondřej Krupička
investovat do své podnikatelské činnosti zaVýsledkem projektu je pořízení otočnéměřené na poskytování technických služeb.
ho pluhu pro rostlinnou výrobu. Pořízení Rozvoj podnikání
Pořídí samojízdný komunální rider určený
moderního otočného pluhu s příslušen- a zkvalitnění služeb
na údržbu travnatých ploch. Pořízený stroj
stvím umožní použít pro danou lokalitu Rozšíření poskytování služeb v zahradních bude umístěn v době, kdy nebude jezdit,
ten nejvhodnější způsob péče o půdu po a krajinných úpravách nákupem přívěsného v obci Libeř, kde má žadatel provozovnu
sklizni. To nejen přispěje k zachování vysoké vozíku a ručního nářadí.
a pronajaté plochy na uskladnění strojů.
kvality půdy a zadržení vody v krajině, ale Žadatel: Martin Harvánek
Žadatel: VRKOSLAV opravy silnic s.r.o.
Mezi úspěšné žadatele PRV patří:

Multimediálka v Psárech
Slyšíš mě? OK, tak můžem! Nahrávám! storách pod knihovnou školy začala na MAS Dolnobřežansko, společného nápadu
To obvykle uslyšíte ve školní rozhlasové počátku roku fungovat nová AUDIO-VI- starosty Psár Milana Váchy a našeho koleredakci v Základní škole v Psárech. V pro- DEO IT laboratoř. Díky financování z výzvy gy Jiřího Kučery, vznikl tento inspirativní
prostor. Říkáme mu jednoduše „Multimediálka“. V letošním školním roce startují
tři kroužky, které ji využívají. Multimédia,
Digihrátky a Programování. AV-IT laboratoř
mohla být postavena díky finančním prostředkům EU vyčleněným z programu IROP
pro komunitní rozvoj. Náklady na vybavení
byly téměř 3 mil. Kč, obec uhradila vybudování prostor v nové škole, které původně
měly být pouze skladem.
A jak to v multimediálce vypadá? Jsou tam
tři hlavní prostory: První je sál s mobilním
pódiem a mobilním osvětlením a ozvučením.
V něm si mohou děti a mladí lidé zkoušet
práci se světly, zvukem, pořádat různé akce,
cvičit divadlo, atd. K dispozici mají kvalitní
kameru s možností streamu jak na internet,
tak i do obrazovek v atriu školy.
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Dalším prostorem je učebna s PC a digitálními technologiemi – máme zde 3D tisk na
dvou tiskárnách, virtuální realitu a samozřejmě PC, na kterých je možné stříhat zvuk,
video, zkoušet si základy programování.
Posledním prostorem je speciální učebna
– režie s nahrávacím studiem. Zde je možné
trénovat si skutečnou práci režiséra v rozhlase, zvukaře, možnost nahrávat rozhovory
i představení menších hudebních souborů
do čtyř osob.
Rozhlasové studio fungovalo již ze začátku
září 2019, ale vlastně jen díky tomu, že existují mobilní telefony a děti s lektorem na ně
nahrávaly své rozhlasové vstupy. Od ledna
pak začala skupinka školního rádia „AVOKÁDO“ pracovat v zařízeném studiu.
V rámci kroužku Digihrátky si děti osahaly
základy programování – přes jednoduché
roboty (BOOST a MINDSTORMS) a programovací aplikaci SCRATCH se seznámily se
zadáváním příkazů a algoritmizací. Mimo to
si zkoušely pracovat se zvukem a učily se
v programu AUDACITY stříhat i upravovat
zvukový záznam.
V novém školním roce se budou učit poloprofesionální stříhání videa a „online
stream“ přímého přenosu včetně stříhání

přenosu ze dvou a více kamer. K tomu je
ve studiu také možné klíčovat pozadí třeba
právě i do přímého přenosu. Děti se tak učí
pracovat s programem OBS Studio – což
je freeware platforma pro broadcasting.
V rámci kroužků Digihrátky i Programová-
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ní si děti vyzkoušejí také základy 3D tisku
a práci s virtuální realitou.
Od poloviny října začínají kroužky opět fungovat. Snad Vám časem přineseme pár záběrů a zkušeností mladých digi geeků – mladých zapálených IT nadšenců ze Psár.

Nový obchod v Ohrobci
V Ohrobci dokončili stavbu nového obchodu
a v nejbližších dnech jej nájemce otevře. Mezi
podmínkami pro jeho výběr byl požadavek dodržet nabízený sortiment tak, aby obsahoval

minimálně 80 procent potravin, zbytek má
tvořit základní drogistické zboží. Obecní úřad
kladl důraz především na sortiment a otevírací
dobu ochodu, proto nájemné nebylo hlavním

hodnotícím kritériem. Provozovat jej bude
společnost LUX SOLIS CZ, zastoupená jednatelem Quy Nghi Nguyen. Podobný obchod
již provozuje v Jílovém u Prahy, kde jednatel
také bydlí. Do prodejny začal okamžitě po
dokončení stěhovat vybavení.
Obchod má 84 metrů čtverečních prodejní
plochy. Stavba vyšla na 3 141 576,45 Kč včetně DPH a byl postaven za pouhých 122 dnů
na dříve zbudovanou základovou desku.
Akci, která vlastně začala už v roce 2015, kdy
původní obchod majitelka zavřela, provázely
různé potíže, které ji zdržovaly a odkládaly.
Nejprve to byla nekonečná jednání s majitelkou původního obchodu. Ten byl postaven
načerno, nebyl zkolaudován a nevyhovoval
současným předpisům. Pak dvakrát selhala
stavební firma, povedla se až ta třetí. Obec
s 1446 přihlášených obyvatel a 300 chat
tak má konečně opět prodejnu potravin.
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Projekt místní akční plán vzdělávání (MAP)
vstupuje do své druhé poloviny realizace
Na úvod takové malé „opáčko“. Jaké vlastně
máme strategické cíle v projektu? Co vidíme
jako problém ve vzdělávání na našem území
a na co se zaměřujeme?
Tyto otázky jsme si kladli již v předchozím

projektu, v letech 2016–2017, a společně společně hledáme různé cesty, které se
na ně hledali odpovědi. Na základě mno- promítají do naplánovaných projektových
ha debat jsme formulovali pět základních aktivit, tzv. akčních plánů.
priorit a ty postupně rozpadli do konkrétních cílů. K naplnění těchto cílů potom

Strategické cíle MAP a akční plán na období 2020/2021
Strategické cíle, na kterých jsme se v území společně shodli už v roce 2017, se ukazují jako stále platné a aktuální. Přinášíme jejich
krátkou rekapitulaci:

Priorita 1: Kapacita základní a mateřských škol
Cíl 1A

Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro předškolní vzdělávání

Cíl 1B

Zajistit dostatečnou kapacitu základních škol

Cíl 1C

Zajistit dostatečnou kvalitu a kapacitu doprovodné infrastruktury v ZŠ a MŠ

Priorita 2: Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a neformální vzdělávání
Cíl 2A

Zajistit potřebný počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro mateřské a základní školy a DVPP

Cíl 2B

Podporovat pracovníky s dětmi a žáky v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání

Priorita 3: Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ
Cíl 3A

Zlepšit jazykovou a logopedickou vybavenost dětí, usnadnit přechod z MŠ na ZŠ

Priorita 4: Pestré a přitažlivé formy osvojení klíčových kompetencí
Cíl 4A

Využívat přitažlivé formy osvojení klíčových kompetencí

Cíl 4B

Využívat přitažlivé formy výchovy k polytechnické zdatnosti dětí a žáků

Priorita 5: Společné vzdělávání
Cíl 5A

Zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí a žáků s nadáním

A jaké konkrétní aktivity plánujeme v nadcházejícím období v projektu realizovat? Tedy
jaký máme akční plán na další období?
Podporu školám budou i nadále poskytovat sdílené pozice konzultantů pro inkluzivní vzdělávání, kterého využívá celkem
šest základních škol v našem regionu, na
Dolnobřežansku, a celkem přes 30 škol na
území celého ORP.
Mateřské školy budou i nadále spolupracovat se sdíleným logopedem.
Pro ředitele základních, mateřských škol
a ZUŠ jsme nachystali společné výjezdy
spojené se vzdělávacími aktivitami.

V létě, na konci prázdnin, a na podzim
chystáme pro všechny zájemce z řad učitelů letní a podzimní Školu pro pedagogy.
Konkrétní program vždy šijeme na míru
jejich aktuálním potřebám.
Rozvoj klíčových kompetencí u dětí a žáků
budeme podporovat jednak prostřednictvím
zvyšování dovedností učitelů (například pokračování Badatelských výprav pro učitele,
seminář pro učitele hry na zobcovou flétnu),
tak konkrétními aktivitami pro děti. Například pokračování Příběhů našich sousedů
pro žákovské týmy 5.–9. tříd, tentokrát ale
pro žáky z regionu MAS Jihozápad, našeho
partnera v projektu.

Se ZUŠkami chystáme na duben 2021
například další ročník regionální výtvarné soutěže. Výchovné koncerty pro děti
s flétnistou Janem Kvapilem a loutnistou
Janem Čižmárem se uskuteční v listopadu
v Černošicích a v červnu podpoříme ZUŠky
v rámci jejich vystoupení na MIX festivalu
v Řevnicích.
Pro rodiče a ty, kdo se zajímají o vzdělávání,
připravujeme opět formát setkávání v rámci EDU Pointů, ať už v tradičně v Psárech,
nebo na výjezdech EDU Pointů v regionu.
(Roztoky, Vrané nad Vltavou atd.).
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Co dalšího o vzdělávání v regionu víme?
Nejen náš projekt přispívá ke zvyšování škol, dokonce i dvě ZUŠky. Prostředky, které
kvality vzdělávání v regionu. Největší roli díky realizaci těchto projektů do území přiv tom hrají samotné školy a například i re- tekly, jsou obrovské.
alizace jejich vlastních projektů financoProjekty „Šablony“
Částka
vaných z EU. Takovým příkladem jsou projekty, kterým v terénu nikdo neřekne jinak,
18,4 mil. Kč
Celkem
než „Šablony“.
z toho personální
9,4 mil. Kč
Na Dolnobřežansku takovýto projekt realizupodpora škol
je naprostá většina základních a mateřských

Přetrvávajícím problémem území je nedostatečná kapacita škol. Akutní nedostatek se
přesouvá z kapacit MŠ na první stupeň, resp.
na kapacitu druhých stupňů škol. Nadále zůstává prioritou výstavba základních škol. Již
na podzim příštího roku se má otevřít nová
základní škola ve Zdiměřicích, plánuje se
dobudování druhých stupňů základních škol
například ve Zlatníkách, Zvoli a Ohrobci.

Aktivity MAP II v době od ledna doposud
V kalendářním roce 2020 se toho událo
opravdu hodně, a to ještě neskončil…
V lednu jsme zahájili druhý rok realizace
našeho projektu MAP II pro ORP Černošice.
Během prvního měsíce jsme zrealizovali
pracovní skupinu pro čtenářskou a matematickou gramotnost, setkání ředitelek
ZUŠ v Dolních Břežanech a také seminář
s Mgr. Bednářovou na téma školní zralost,
který byl zaměřen převážně na pedagogickou diagnostiku a stimulaci vývoje dítěte
předškolního věku.
V únoru jsme uspořádali dva semináře pro
rodiče pod hlavičkou EduPointu. Sešli jsme
se s ředitelkami v MŠ. Tato setkání jsou
vždy velice příjemná a přínosná. Sdílení
dobré praxe a řešení společných problému
je vždy potřeba . A ještě jsme stihli druhé
pozorování na Zvolské homoli s učiteli ZŠ
(více v samostatném článku o této naší
úžasné akci).

A v březnu to začalo… jediné, co jsme ješ- nář fyziky pro MŠ… Koncem března jsme

Diagnostika školní připravenosti – Zvole

tě stihli před nouzovým stavem, byla další
badatelská sobota. Všechny ostatní připravované akce jsme byli nuceni zrušit. Jednalo
se např. o dva semináře EduPointu, výjezdní
zasedání pro ředitelky ZUŠ v Kolíně, semi-

Čeho se bojím, když slyším slovo „koronavirus“. Martin Hlaveš (9 let)

se začali připravovat na přenesení do online světa.
Naši první online schůzku jsme uspořádali hned začátkem dubna s celým týmem
MAP II, kde jsme promýšleli nejlepší strategii
na pomoc školám i rodičům. Výsledkem je
spousta materiálů pro učitele, ředitele, ale
i rodiče na našich webových stránkách projektu i facebooku. V polovině dubna jsme si
již troufli uspořádat online setkání ředitelek
MŠ. Bylo velice milé se po delší době opět
vidět . Hlavním tématem bylo zvládání
situace a předání podnětů a nápadů, kdo
co v době uzavření škol dělá – šije roušky,
připravuje kreslené recepty pro děti, dává
k dispozici materiály pro předškoláky atd…
Bylo toho opravdu hodně. Veliké díky našim
mateřinkám .
Koncem dubna proběhla ještě online schůzka s řediteli ZŠ a s pracovní skupinou pro
čtenářskou a matematickou gramotnost
– zde jsme se shodli na potřebě podpory
pochopení textu (zadání i u slovních úloh)
u žáků – připravili jsme seminář s názvem
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Výuka slovních úloh s porozuměním. Termín
je 4. 11. 2020, ale zda se uskuteční, není
jisté. A zrušili jsme další připravený výjezd
pro ředitele ZŠ i MŠ, který se měl uskutečnit
v Benešově. Během měsíce jsme měli ještě
dvě online schůzky našeho týmu MAP, kde
jsme stále ladili pomoc školám.
Začátkem května jsme zrealizovali online
setkání s ředitelkami MŠ. Situace se již trochu uklidnila, a proto jsme již řešili konkrétní opatření – převážně ochranné pomůcky.
Na online setkání s řediteli ZŠ byly hlavním
tématem podmínky pro plánované znovuotevření škol. Logistický oříšek hlavně pro
menší školy… Ale co bylo úžasné: Na konci
května jsme se osobně sešli s ředitelkami
ZUŠ – venku v zahradě – nááádhera. Dokonce proběhla i další badatelská sobota,
tentokrát ve Vlčí rokli u Prosečnice.
Červen už proběhl skoro standardně – Badatelská sobota (přeložená z dubna), setkání
ředitelek MŠ (připravené agendy jsme neprobrali, sdílení a radost z toho, že se vi-

Střípky z Dolnobřežanska

díme naživo, byla silnější). S řediteli ZŠ se
uskutečnila poslední online schůzka, která
ale byla ve znamení vyčerpání – všichni se
těšili na letní prázdniny.
Prázdniny se u nás nesly v duchu příprav na
Letní školu 2020. Tentokrát bylo v nabídce:
 Jak naučit žáky myslet a učit se – ochutnávka Feursteinovy metody instrumentálního obohacování
 Psychická odolnost – základní výbava
učitele
 Škola bez poražených – ochutnávka
metody

Bicí Fest - ZUŠ Vrané nad Vltavou

Během léta jsme si všichni odpočinuli a v září
jsme do všeho skočili rovnýma nohama
znovu.
Září – opět rušíme přeložené akce z jara –
asi na další jaro? Kdo ví…
Stihli jsme ale plánovaný seminář s Mgr.
Jiřinou Bednářovou, další semináře byly ale
bohužel zrušeny. V ZUŠ Řevnice stihli vyhlásit výsledky výtvarné soutěže Moje místo,

a v ZUŠ Vrané nad Vltavou Bicí Fest – obě
akce byly přesunuty z jara.
Na říjen máme naplánované výjezdy pro ředitele ZUŠ, ZŠ i MŠ, ale jak to momentálně
vypadá, zase to nedopadne…
Nakonec něco pozitivního:
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se podíleli na vzdělávání dětí a žáků
v době koronakrize.
DĚKUJEME!!!

všechna setkání podařila zrealizovat a co
je velmi pozitivní, pro velký zájem plánujeme obdobná setkání i ve školním roce
2020/2021. V tuto chvíli vybíráme termíny
a lokality. Opět budou našimi průvodci Katka
a Honza Vrtiškovi.

Pro všechny, ať již s námi na výpravy chodili či ne, jsou všechny materiály z lokalit
k dispozici na webu: http://cev-zvonecek
 centrum ekologické výchovy  exkurze
pro učitele nebo na našich stránkách projektu: map-orpcernosice.cz/inspiromat .

Badatelské soboty
Na první polovinu roku 2020 byla naplánována 4 společná setkání. Vltava z Vraného
do Modřan, národní přírodní památka Medník, Vlčí rokle u Prosečnice a poslední jarní
návštěva Zvolské homole. I přes komplikace
s opatřeními proti koronaviru se nakonec

Zimní Vltava

Lednová badatelská sobota byla věnována
Vltavě a jejím zimním hostům. Učitele neodradila ani nepříznivá předpověď počasí,
i když ta se nakonec nepotvrdila a počasí
celkem přálo a nepršelo.
Nejen současným obyvatelům jsme se věnovali, rozhodně jsme zabrousili i do historie tohoto zajímavého území. Poznáte kde to je?

Pobytová znamení? Tahle od bobra se nedala
přehlédnout! A nenašli jsme jen jedno, bobři
se kolem řeky celkem dost činili. V podstatě
umí udělat i spoustu škody.
Dalekohledy se hodily a ještě i sdílely. Mezi
zimní obyvatele Vltavy patřily kachny divoké, poláci, potápky, a další. Pěkně jsme je
cestou posčítali.

www.mas-dolnobrezansko.cz
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Medník
Medník jsme ještě stihli ještě před vyhlášením nouzového stavu. Probouzející se jaro
nás vyhnalo do terénu již o týden dříve. Jen
aby nám ty kandíky neodkvetly! A neod-

kvetly! Přidaly se k nim blankytně modré vědět, vydejte se s námi na některou z daljaterníky, sněhobílé sasanky, modro-růžo- ších badatelských výprav.
vé plicníky. Víte, proč mají květy plicníků
modrou a růžovou barvu? Pokud to chcete

Přírodní památka Vlčí rokle
Do Vlčí rokle jsme se vypravili v květnu, jen můžeme opět po dvouměsíčním nuceném jednou na Ferdu Mravence (baví v každém
jak nám to dovolila aktuální epidemiologic- pobytu doma opět setkat. Hlavním tématem věku). Ti chrostíci jsou opravdu jak z knihy
ká situace. Všichni účastníci byli rádi, že se byla voda a život v ní. Vzpomněli jsme si ne- Ondřeje Sekory.

Zvolská homole potřetí
Naší poslední badatelskou zastávkou byla opět Zvolská homole,
i když v trochu jiném termínu, než jsme původně plánovali. Červnová návštěva ukázala homoli již v plné vegetaci. Vraceli jsme se
na místa předchozích bádání a pozorovali, jak se příroda od té doby
proměnila. Opět jsme získali řadu tipů na badatelské a smyslové
aktivity s dětmi.
Kam ti mravenci z mraveniště vlastně chodí, kam vedou jejich cestičky? Už jste to někdy zkusili zjistit?
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Program na podporu regionálních aktivit 2020
V letošním ročníku Programu na podporu
regionálních aktivit bylo přijato 29 žádostí
o dotaci v celkové částce 272 400 Kč. Výběrová komise MAS Dolnobřežansko rozhodla

o podpoře 23 žádostí, což bylo nejvíce za
dobu trvání programu. Bohužel realita roku
2020 je nakonec úplně jiná. Z původních
23 žádostí bylo z důvodu omezení způso-

bených kolem koronaviru a nemoci COVID
19 realizováno pouze několik akcí, které
se podařilo přesunout na podzimní termín.
Z nich vybíráme:

Ptáci a pulečci ve Vestci u Prahy
V sobotu 12. 9. 2020 jsme ve Vestci u Prahy
přivítali téměř 50 dětí, které se přišly dozvědět zajímavosti ze života ptáků – rodinné
centrum Baráček pořádalo již 9. ročník Velké cesty pro malé pulečky s názvem Ptáci
v našem okolí. Slunečné počasí zlákalo mnohé k procházce kolem vesteckého rybníka,
a na stezku se tak vypravili i ti, kteří nebyli
předem zaregistrovaní. Celkem se na přírodovědnou naučnou stezku o ptácích vydalo
49 dětí ve věku od dvou do devíti let.
Na začátku svého putování dostal každý
„puleček“ svého papírového ptáčka, kterého na jednotlivých stanovištích „oblékal“
do pestrobarevných peříček. Peříčka děti
dostávaly za splnění úkolů. Hned na prv-

ním stanovišti měly děti odlišit ptáčky od
ostatních zvířat a vyjmenovat znaky ptáků,
ty si pak mohly prohlédnout názorně. Na
druhém zastavení mohly děti porovnávat
velikost ptačích vajec od křepelčích po
pštrosí a díky místním chovatelům mohly
pozorovat také živou husu, křepelky a slepice. Na dalším stanovišti poznávali ptáky
podle různých ptačích per a pod mikroskopem si prohlížely stavbu ptačího pera.
Dále se dozvěděly, jaké je vhodné krmení
pro vodní ptactvo a že rohlík a chleba do
rybníka opravdu nepatří. Správné krmení si
mohly odnést i s sebou domů. Na dalších
stanovištích určovaly děti ptáky podle obrázků nebo podle ptačího zpěvu a mnozí
nás svými znalostmi příjemně překvapili. Na
dalším stanovišti byly k prohlédnutí různé
typy ptačích hnízd, včetně vlaštovčího.
Nejvíce časově náročné stanoviště byla výroba ptačí budky. Budky byly sice předpřipravené, přesto bylo potřeba je ještě „doladit“
– začistit smirkovým papírem, opatřit krytinou na střechu a vystlat senem a slámou.
Tato práce bavila děti i tatínky a odměnou

jim byly krásné budky pro sýkorky, špačky,
rehky nebo kosy. Po dokončení celé stezky,
jejíž zdolání trvalo pulečkům asi hodinu, si
mohl každý účastník (i ti nejmenší) vybrat
na památku jeden z keramických přívěšků
ve tvaru ptáčka. Domů si samozřejmě všichni odnášeli také vlastnoruční budky, které
tak budou zdobit mnoho zahrádek nejen
ve Vestci, ale i v blízkém okolí, protože za
ptáčky přijely děti také z Jesenice, Prahy,
z Jirčan, Ohrobce či ze Psár.
Akce byla realizována díky mnoha dobrovolníkům z RC Baráček a díky finanční
podpoře MAS Dolnobřežansko. Děkujeme
a budeme se těšit na všechny zvídavé pulečky zase za rok!
Katka Haladová, RC Baráček

Sluníčko vylákalo první zájemce už v 10 hodin
dopoledne. Každý si mohl vypůjčit disk, poté
mu byla vysvětlena pravidla hry, lektoři ukázali základní typy hodů, které si každý mohl
nejprve vyzkoušet. Hráč následně obdržel
score kartu, mapu hřiště a malé občerstvení.
Po té bylo každému umožněno projít si jedno

kolo zkušebně, aby si osahal disk a vyzkoušel hru v různém terénu. Hrálo se do kopce,
s kopce, mezi stromy, ale i ve volném prostoru.
V průběhu dne přicházeli další zájemci. Některým se hra natolik zalíbila, že hřiště odehráli
i několikrát za sebou. Odpoledne jsme mohli
s radostí přivítat bývalého mistra republiky

DiscGolf v Libři
V sobotu 12. 9. proběhlo první představení
discgolfu v Libři formou celodenního turnaje
pro děti i dospělé. Discgolf je sport, ale i aktivní zábava pro všechny věkové kategorie.
Jeho pravidla vycházejí z klasického golfu,
jen místo míčků a holí hráči používají létající
disk a místo jamky speciální discgolfový koš.
Pro všechny účastníky bylo
postaveno čtyřjamkové hřiště v okolí fotbalového hřiště
v Libři. Poslední jamka byla
umístěna na fotbalovém hřišti.
Zde si všichni mohli vyzkoušet
jak hody do dálky, tak i hody
z různých pozic na přesnost
do koše.
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v discgolfu, pana Jakuba Novotného, který
se ujal výuky „puttování“ (tj. krátké hody na
přesnost do koše). Po celý den byli každému
k dispozici zkušení lektoři/trenéři z DiscGolf
Club Praha. Jejich rady využili hlavně dospěláci, což se projevilo na jejich postupném zlepšování. V pozdějších odpoledních hodinách
bylo vyhlášení vítězů v různých kategoriích.

Ti, kdo se umístili na prvních třech místech,
obdrželi medaile, diplomy a vítězové navíc
i discgolfové disky a poháry. Počasí bylo po
celý den nádherné. Všem zúčastněným se
akce líbila. Někteří i projevili zájem v discgolfu
pokračovat. Zájemci si také mohli vyzkoušet
i jiné sporty s diskem, jako je např. ultimate,
freestyle atd. Rádi bychom poděkovali zastu-

pitelům obce Libeř za podporu a fotbalovému
klubu SK Meteor Libeř za poskytnutí zázemí.
Pro poměrně velký zájem by organizátoři rádi
uspořádali v Libři či v jejím okolí další turnaje. Zároveň také věří, že se v Dolnobřežansku
najde vhodné místo pro vybudování pevného
discgolfového hřiště.
Pavel Voloczek

Marečku, podejte mi pero!
Vážení diváci a příznivci divadelního spolku
Hrob, letošní rok je zvláštní tím, že se všechna kulturní představení ruší v závislosti na
koronaviru. Bohužel i nás tato skutečnost
postihla. Premiéra naší nové hry se proto
odehrála až 5. 9. 2020. V červnu sice bylo
povoleno pořádat venkovní akce, ale přes
celé jaro jsme se nemohli scházet na zkouš-

kách, a tak jsme se rozhodli, že ohrobeckou
premiéru odložíme na září.
Dlouho jsem přemýšlel, s čím novým bychom vás překvapili. Dokonce jsem měl
již dva scénáře napsané a třetí rozepsaný.
Nakonec padla volba na komedii Marečku,
podejte mi pero. V této hře je totiž několik hlášek, kterých si možná ve filmu ani
nevšimnete, ale byl jsem přesvědčen, že
v podání našich herců budou právě onou
pověstnou třešničkou na dortu. Musím říci,
že všechno klaplo tzv. na první dobrou. Měli
jsme, jako každý rok perfektní techniku,
herci podali super výkony. Vtipné improvizace a nádherná atmosféra vytvořená
diváky dodaly celému představení jedinečnou kulisu.

No a kdo neviděl premiéru, má ještě šanci 26. 11. 2020 v divadle Dobeška, kde se
s Marečkem rozloučíme. Takže i vy se můžete s námi vrátit do pomyslných školních
škamen, ve kterých vás k pozdravu vyzve
příchod profesora Hrbolka a jeho nezapomenutelná slova: ,,Posaďte se, studenti.
Marečku, podejte mi pero.“
Jarda Strejc, H.R.O.B.

Informace o realizaci projektu Mezigeneračního centra
Jesenice, z.s. „Tvoříme pro život“
Projekt „Tvoříme pro život“ byl zaměřen na
vytvoření keramické dílničky, ve které byly
zhotoveny výrobky, které se využily nejen
pro samotné tvůrce, ale také jako drobné
dárky pro občany města Jesenice u příležitosti slavnostního setkání občanů města –
Loučení s prázdninami, které se konalo dne
30. 8. 2020 a kde byly představeny aktivity
Spolku Mezigenerační centrum.
Pokud jde o realizační tým projektu, tak
tento byl zajištěn pod vedením předsedkyně
Spolku Jarmily Škvrnové a místopředsedkyň Spolku, paní Evy Stránské a paní Lenky
Bukovanské.
S keramickou dílničkou již máme zkušenosti,
vyráběli jsme různé výrobky před Vánocemi
roku 2016, před Velikonocemi roku 2017
a také před Vánocemi 2019, kdy jsme vyráběli výrobky pro seniory v Jesenici u příležitosti vánočního setkání.

Na realizaci projektu byly také pozvány zástupkyně Klubu seniorů z Vestce. Celkem se
zúčastnilo tvorby Keramické dílničky Tvoříme
pro život cca 15 účastnic a bylo vyrobeno
100 kusů drobných dárků, které byly předány
na setkání občanů dne 30. 8. 2020 v Jesenici,
na akci, kterou organizuje město Jesenice.
K tvorbě náramků z minerálních kamenů
bylo uskutečněno jedno setkání a zúčastnilo
se jej 19 členek Spolku.
Spolupracovali jsme s paní Olgou Nikodémovou, která byla lektorkou celého projektu tvorby keramických výrobků i náramků
z minerálních kamenů, ale také zajistila
veškeré potřebné materiály a vybavení pro
potřeby komplexního zhotovení a tvorby
výrobků. Realizace projektu se uskutečnila ve 4 termínech. V rámci prvního sezení
keramické dílničky dne 1. 7. 2020 přivezla lektorka hlínu, podložky, vykrajovátka,

barvy, štětce a ostatní předměty nutné pro
výrobu drobných dárků. Všechny výrobky
byly odvezeny a vypáleny v keramické peci.
V rámci druhého sezení dne 13. 7. 2020 byly
výrobky nabarveny barvami a opět odvezeny k vypálení v keramické peci. V rámci
třetího sezení dne 20. 7. 2020 byly výrobky
rozděleny jednotlivým tvůrcům, ale také
zabaleny jako dárečky pro setkání občanů Jesenice.
Na čtvrtém setkání dne 30. 7. 2020 byly
vytvořeny náramky z minerálních kamenů
opět pod vedením paní Olgy Nikodémové,
která zajistila potřebný materiál, okomentovala minerály a poskytla poradenství
při navlékání.
Všechna setkání byla velmi úspěšná, zejména také proto, že se jednalo o setkání
po dlouhé odmlce nemožnosti se scházet
kvůli COVIDu 19.
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Střípky z Dolnobřežanska

Příprava SCLLD MAS Dolnobřežansko
na programové období 2021–2027
1) Kontrola dodržování
standardů MAS


Podání žádosti o o kontrolu dodržování
standardů MAS – srpen 2020
 Schválení žádosti o kontrolu dodržování
standardů MAS – září 2020

2) Příprava koncepční části SCLLD
MAS Dolnobřežansko 2021–2027


Zpracování obecné části SCLLD – popis
území – říjen 2020
 Zpracování návrhové části SCLLD – bude
následovat po jednání pracovních skupin, dotazníkovém šetření a veřejném
projednání potřeb území – prosinec
 Dotazníkové šetření – listopad 2020
 Jednání pracovních skupin – listopad
2020
 Veřejné projednání – listopad/prosinec 2020



Podání žádosti o schválení koncepční
části SCLLD MAS Dolnobřežansko – přelom roku 2020/2021
 Po schválení koncepční části strategie

budou zpracovány Programové rámce
pro operační programy, jejichž realizace
vyplyne z koncepční části strategie

Výstava projektu Příběhy našich sousedů
V červnu 2019 byl projekt „Příběhy našich
sousedů“ ukončen závěrečnými prezentacemi. Všechny zúčastněné žákovské týmy
odvedly ve svých projektech vynikající práci,
proto jsme považovali za smysluplné, aby se
s jejich výstupy seznámily také ostatní školy
z našeho regionu. Ve spolupráci s mladými dokumentaristy byla z jejich prezentací
připravena putovní výstava.
Všechny strhující příběhy byly během školního roku 2019/2020 postupně představeny
v prostorách osmi základních škol. Některé
školy otevřely výstavu i rodičům a veřejnosti. V letošním školním roce pokračuje výstava v dalších čtyřech základních školách.
Ukončena bude v říjnu 2020.
Ohlasy na výstavu byly velmi příznivé, příběhy žáky zaujaly, podnítily je k přemýšlení

a diskusi o zajímavých, byť často neleh- www.pribehynasichsousedu.cz a nahrávkých osudech pamětníků z jejich okolí.
ky celoživotních vzpomínek jsou uloženy
Všechny žákovské výstupy z projek- také ve sbírce Paměť národa.
tu jsou publikovány na stránkách
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