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První úspěšní žadatelé o dotaci

 Varhany znějící 2018

Stavíš, stavím, stavíme!

 Program na podporu regionálních 
aktivit 
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

po půl roce se k Vám vracíme s dalším 

číslem zpravodaje místní akční skupiny 

Dolno břežansko. Původně jsem si pau-

zu mezi jednotlivými čísly představovala 

kratší, ale konec minulého roku a začátek 

toho letošního pro nás byl pracovně vel-

mi náročný. Konec roku 2017 jsme věno-

vali administraci a výběru projektů, které 

přišly do prvních tří výzev IROP. Začátek 

letošního roku naplnilo ukončení projektu 

MAP I,  vyúčtování našich provozních vý-

dajů za rok 2017, ale i výběr projektů do 

Programu na podporu regionálních aktivit 

na rok 2018. O tom všem a mnohém dal-

ším se dočtete na následujících stranách. 

Přeji krásné jaro.

Monika Neužilová

MGR. MONIKA NEUŽILOVÁ 

  jsem ředitelkou společnosti a vedoucím 

zaměstnancem pro realizaci SCLLD,

  vystudovala jsem Právnickou fakultu 

UK Praha,

  mám na starosti vše, co se týká reali-

zace SCLLD a dalších námi realizova-

ných projektů včetně součinnosti s ŘO, 

CRR či platební agenturou SZIF,

  spravuji webové stránky společnosti 

  mám ráda vědomostní soutěže,

  ve volném čase se věnuji lyžová-

ní a  turistice všeho druhu (na kole, 

pěšky i na běžkách).

ING. HANA BARBOŘÍKOVÁ 

  vystudovala jsem VŠE v Praze, 

obor Veřejná správa a regionální 

ekonomika,

  v MAS Dolnobřežansko působím jako 

projektová manažerka, to znamená, 

že bojuji o získání dotací na projekty 

zejména do vzdělávání, které násled-

ně řídím a administruji,

  ráda se „vrtám“ v zahradě nebo rela-

xuji u hrnčířského kruhu,

  mám ráda podzim a nemusím 

jahody.

MGR. RENATA HLAVEŠOVÁ 

  jsem projektovou manažerkou MAS 

Dolno břežansko,

  vystudovala jsem UJAK, 

obor Andragogika,

  mám na starosti MAP II na území 

od Mníšku pod Brdy po Jílové 

u Prahy, 

  pomáhám MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ 

s projektem MŠMT Šablony I, II,

  ráda sportuji a čtu (když mám chvil-

ku pro sebe).

MGR. JIŘÍ KUČERA
  v MAS jsem projektovým manažerem 

pro IROP,

  v roce 2001 jsem absolvoval etopedii 

na PdF OU, 

  mám sebezkušenostní psychoterape-

utický výcvik a dokončuji supervizní 

výcvik,

  vedu supervize v pomáhajících profesích

  v Psárech jsme s mojí ženou  Renkou 

založili dětskou skupinu a mikrojesle,

  občas jezdím na mise na Haiti, 

s kamarády jsme založili projekt 

PRAGA-HAITI.cz,

  mám rád život, vodu na lodi i mimo 

ni, hudbu aktivně a dobrou single malt 

whisky pasivně.
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Máme první úspěšné žadatele 
ve výzvách IROP a PRV
Příjem žádostí o dotaci z IROP byl ukončen 

9. října 2017. Do prvních tří výzev bylo po-

dáno devět žádostí o dotaci v celkové částce 

23,5 mil. Kč. Všechny žádosti splnily pod-

mínky formálních náležitostí a přijatelnosti 

a byly předány výběrové komisi MAS Dol-

nobřežansko k věcnému hodnocení. Ve věc-

ném hodnocení musela být vyřazena jed-

na z žádostí, protože nezískala minimální 

požadovaný počet bodů a další žádosti ve 

výzvě č. 3 Vzdělávání a poznání bohužel 

nebudou podpořeny (jedna zcela a jedna 

částečně) z důvodu nepostačující alokace 

finančních prostředků. Týden před vánoční-

mi svátky byly všechny vybrané i nevybrané 

projekty předány na Centrum pro regionální 

rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti. 

To je proces, při němž je kontrolován celý 

náš postup při výběru projektů a zároveň 

kvalita projektů předložených našimi žada-

teli. Do půlky března všechny předané pro-

jekty úspěšně prošly závěrečným ověřením 

způsobilosti a čekají na vydání rozhodnutí 

o přidělení dotace. Mezi naše žadatele tak 

budou rozděleny první miliony z IROP. 

A co se za ně pořídí?

Přechod pro chodce 
v Jílovské ulici u Domova Laguna 
Vybudování přechodu pro chodce se světel-

nou signalizací v obci Psáry. Stavbou dojde 

ke zvýšení bezpečnosti pěších a zdravotně 

postižených v lokalitě pomocí SSZ a přisví-

cení přechodu a doplnění návazných komu-

nikačních ploch podél přechodu o bezbarié-

rové úpravy. Pro zvýšení bezpečnosti pěších 

na návazném úseku bude provedena úpra-

va rozjezdových oblouků přilehlé křižovatky 

Jílovská - Luční a zřízení nového přechodu 

pro pěší přes ulici Luční. 

Žadatel: obec Psáry

Bezpečnost dopravy Březová-Oleško
Předmětem projektu je výstavba doprav-

ní infrastruktury pro pěší v bezprostřední 

blízkosti mateřské školy, hřiště a sporto-

viště v obci Březová-Oleško. Cílem projek-

tu je zajištění bezpečnosti pro pěší v lo-

kalitě. V rámci projektu probíhá výstavba 

chodníků, přechodu, míst pro přecházení, 

autobusových zastávek, osvětlení, výsad-

ba zeleně, zpomalovací polštáře a osazení 

inteligentního dopravního systému.

Žadatel: obec Březová-Oleško 

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež ve Zvoli
V rámci projektu vznikne nové zázemí pro 

sociální službu Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež rekonstrukcí staré správní 

budovy bývalého zemědělského družstva 

ve Zvoli. 

Žadatel: obec Zvole

Zázemí pro neformální 
vzdělávání v Psárech
Cílem projektu je vybudovat zázemí 

pro neformální vzdělávání - děti, mlá-

dež, dospělí – zaměřené na rozvoj klí-

čových kompetencí, zejména výuku ja-

zyků a prácí s digitálními technologiemi. 

Stavba se dotýká pouze 3. nadzemního 

podlaží budovy obecního úřadu, kde do-

chází k dílčím úpravám, které nezasahují 

do nosných konstrukcí objektu a umož-

ní užívání prostor osobami s omezenou 

možností pohybu a orientace.

Žadatel: obec Psáry

Vybavení pro rozvoj klíčových 
kompetencí v ZŠ Dolní Břežany
Projekt je zaměřen primárně na zlepšení in-

frastruktury ZŠ a MŠ Dolní Břežany v oblas-

ti rozvoje klíčových 

kompetencí žáků. 

Součástí projektu je 

vytvoření a vybave-

ní učeben pro infor-

matiku (celkem dvě 

učebny, jedna zcela 

nová), dovybavení 

pomůckami pro vý-

uku přírodovědných 

předmětů a vytvoře-

ní studovny. Projekt 

je koncipován tak, 

aby si každý žák na-

šel v široké škále ak-

tivit tu, ve které může vyniknout a být tak 

motivován k dalšímu rozvoji.

Žadatel: MŠ a ZŠ Dolní Břežany

Zkvalitnění výuky přírodních věd, 
jazyků a digitálních technologií 
na SCIS

Projekt řeší výuku přírodních věd, cizích ja-

zyků a ICT. Budou zakoupeny výukové po-

můcky, SW a HW (multimediální vybavení), 

zajištěna bezbariérovost prostor. 

Žadatel: Sunny Canadian International 

School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Podpora přírodních věd a práce 
s digitálními technologiemi 
na ZŠ da Vinci

Realizací projektu budou vybaveny dvě odbor-

né učebny ZŠ. Odborné učebny byly vybrány 

ve vazbě na klíčové kompetence, kterými jsou 

zejména přírodní vědy, technické obory a prá-

ce s digitálními technologiemi. Cílem projektu 

je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodověd-

ných a technický oborů a práci s digitálními 

technologiemi ve vazbě na trh práce.

Žadatel: ZŠ da Vinci

V rámci 1. výzvy Programu rozvoje venko-

va byla přijata pouze jedna žádost o dotaci, 

a to do Fiche 2 Lesní hospodářství, která je 

určena vlastníkům a nájemcům lesů. Máme 

tak prvního úspěšného žadatele. Je jím obec 

Zvole s žádostí o traktor pro hospodaření 

v obecních lesích.
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Představujeme naše partnery
V minulém čísle Střípků jsem slíbila, že po-

stupně představíme naše partnery. Chvíli 

jsem přemýšlela, kde s představováním za-

čít, a nakonec jsem se rozhodla, že půjdu 

abecedně, po jednotlivých obcích. Dnes se 
zastavíme v Březové-Olešku a v Dolních 
Břežanech.

M. N.

Obec Březová-Oleško
Malá obec 10 km od 

jižního okraje Prahy. 

Obec, jak již název na-

povídá, se skládá ze 

dvou částí, Březové 

a Oleška. Je domovem 

pro 1089 trvale žijících obyvatel. V ka-

tastru obce se nachází 1 100 rekreačních 

objektů převážně zaměřených na let-

ní víkendovou rekreaci. První historicky 

doložené zmínky o existenci obcí najde-

te v ochranné listině papeže Klimenta V. 

z roku 1310. Mezi významné památky pa-

tří kaplička sv. Martina v Olešku a Maš-

kův mlýn v Zahořanském údolí. Kaplič-

ka sv. Martina byla vysvěcená roku 1885. 

Tato jednolodní stavba s portálem a zvo-

nicí stojí na olešské návsi. Její renovace 

a opětovné vysvěcení proběhlo v roce 

2005. Maškův mlýn v Zahořanském údo-

lí byl postaven již v roce 1609, prvním 

majitelem byl Adam Dubovský, řečený 

Volešák. Své současné pojmenování mlýn 

získal po rodině Mašků, která zde mlyna-

řila od roku 1850. Vodní kolo bylo v roce 

1940 nahrazeno dvěma turbínami, o de-

vět let později byla však činnost mlýna 

ukončena znárodněním. Dnes slouží jako 

obytný dům.

Obec Dolní Břežany
Obec  se  rozk l ádá 

na území o rozloze 

1 066 hektarů a je do-

movem pro 3 896 oby-

vatel. K Dolním Břeža-

nům patří místní části 

Lhota, Zálepy a Jarov. Převážně rekreač-

ní Zálepy a Jarov se v posledních letech 

mění v oblasti, kde lidé začínají bydlet 

i trvale. První písemná zmínka o vsi po-

chází z roku 1332, kdy ji koupil pražský 

měšťan Menhart Olbramovič od dědi-

ců Eklima Goldnera. Na místě dnešního 

zámku tehdy stála tvrz. Od roku 1356 až 

do husitské revoluce byly Břežany v dr-

žení zbraslavského kláštera. Roku 1420 

byly Břežany dobyty husity pod vede-

ním Jana Žižky z Trocnova, husité předali 

ves svému stoupenci, pražskému konše-

lovi Jankovi Frelichovi. Po skončení hu-

sitských válek v roce 1436 zastavil císař 

Zikmund břežanský statek Janu Benede-

tovi z Nečtin. Jeho syn pak v roce 1476 

koupil obec od zbraslavského kláštera. 

Janovi potomci ji vlastnili až do polovi-

ny 16. století. V roce 1715 koupil Dolní 

Břežany od rodu Trautmansdorfů pražský 

arcibiskup František Ferdinand z Kun-

burku. Od té doby až do roku 1945 pak 

byly nepřetržitě v držení Pražského ar-

cibiskupství. Rozvoj Dolních Břežan je 

spojen s vědou, výzkumem a inovacemi. 

V současné době působí v centrální čás-

ti obce dvě špičková vědecká pracoviš-

tě. První z nich se jmenuje HiLASE a je 

zaměřené na vývoj nového typu laserů 

využitelných v průmyslu, v praktickém 

výzkumu i v lékařství. Druhé z nich, ELI, 

je mezinárodní vědecký ústav s nejin-

tenzivnějším laserem na světě. Mezi vý-

znamné památky patří Kalvárie, pomník 

Vítězslava Hálka, kaple na návsi ve Lho-

tě a renesanční zámek, který vyrostl po-

čátkem 17. století na místě středověké 

tvrze. K zámku patří rozlehlý park, budo-

vaný v polovině 19. století jako anglický. 

Celý areál také doplňovalo několik altán-

ků a studánka Vojtěška. Celý areál je nyní 

v rekonstrukci.

Základní umělecká škola 
Harmony o.p.s.
Základní umělecká škola Harmony vznik-

la v roce 2010 v Dolních Břežanech. Jejím 

cílem je rozvíjet u žáků jejich schopnos-

ti a dovednosti, kreativitu a podporovat 

všestranný rozvoj jejich osobnosti. Vede 

děti k vnímání kulturních hodnot, ke vzá-

jemné spolupráci, motivuje je k tomu, 

aby se staly kultivovanými osobnostmi. 

Učí žáky vyjadřovat se a komunikovat 

skrze umění. ZUŠ Harmony je nezisková 

organizace. Chod školy je zajišťován for-

mou dotací a sponzoringu, který je dů-

ležitou součástí získávání prostředků pro 

efektivní rozvoj vzdělávání, stejně jako 

garance jeho šíře a kvality. Od září 2012 

má škola akreditace MŠMT ČR a je zařa-

zena do sítě škol.

ZŠ a MŠ Dolní Břežany
První školní budova byla v Dolních Bře-

žanech postavena Arcibiskupstvím praž-

ským v roce 1826 v centru obce v těsném 

BŘEZOVÁ-OLEŠKO

DOLNÍ BŘEŽANY
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sousedství zámecké kaple. Současný are-

ál školy se rozkládá na východním okraji 

obce Dolní Břežany. Tvoří ho hlavní bu-

dova původní školy, nový školní pavilón 

(dokončený 2015), tělocvična (otevře-

ná 2003), montovaná dvoupodlažní pří-

stavba školy (2010), ve které jsou tři tří-

dy mateřské školy, a třípavilónová budova 

školky (2007), venkovní plochy a hřiště. 

Na podzim roku 2015 byl otevřen zcela 

nový třípodlažní pavilón školy s přilehlým 

parkovištěm. Zároveň byla vybudována 

nová jídelna v nástavbě nad vstupní ha-

lou školy a zrekonstruována a rozšířena 

kuchyň. Základní škola Dolní Břežany je 

úplná základní škola s devíti postupnými 

ročníky. V jednotlivých ročnících jsou dvě 

až čtyři paralelní třídy (podle „síly“ popu-

lačního ročníku). V současné době školu 

navštěvuje cca 500 žáků. Školní družina 

má max. kapacitu 250 žáků. Mateřskou 

školu navštěvuje 158 dětí. Školní kuchy-

ně má po rekonstrukci kapacitu více než 

1 000 jídel. Od školního roku 2016/2017 

je nově zahájena výuka ve třídách s roz-

šířenou výukou matematiky a přírodověd-

ných předmětů.

Centrum Břežánek
Centrum Břežánek je volnočasové cent-

rum. Nabízí tvořivé, vzdělávací, kulturní 

a sportovní aktivity a organizuje jedno-

rázové akce pro děti i širokou veřejnost 

z Dolnobřežanska. Centrum Břežánek je 

místem, kde jsou všichni vítáni. Slouží 

k vzájemnému setkávání rodin s dětmi. 

Rodiče zde mají možnost příjemně trávit 

chvíle své mateřské dovolené, najít po-

moc a podporu v jejich vlastním mateř-

ství a sbírat inspiraci jak pro individuální 

rozvoj svých dětí, tak pro svůj profesní 

život. Centrum Břežánek má neformální 

charakter a pomáhá nalézat nové přáte-

le rodičům a malé kamarády našim ra-

tolestem. Břežánek je nezisková orga-

nizace, jejíž provoz je částečně zajištěn 

z prostředků získaných z dotací a spon-

zorských darů.

Šablony I a Šablony II
V září 2016 začaly první školy čerpat do-

tace ve výzvě „Podpora škol formou pro-

jektů zjednodušeného vykazování“. Od 

počátku pomáháme většině škol na úze-

mí MAS Dolnobřežansko s jejich realizací 

a administrací. 

V únoru 2018 MŠMT vyhlásilo druhou vý-

zvu č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony 

II, která plynule na-

vazuje na předchozí, 

tentokrát již se zkrá-

ceným názvem .

Tato druhá vlna je 

zaměřena na podpo-

ru nejen základních 

a mateřských škol, 

ale také na školní 

družiny a kluby, stře-

diska volného času 

a základní umělecké 

školy. V rámci celé republiky je připraveno 

pro výzvu Šablony II 6 miliard Kč právě pro 

všechny tyto vzdělávací subjekty.

Jako největší plus této navazující výzvy pro 

naše území je snížení minimální částky na 

projekt z 200 000 Kč na 100 000 Kč. Touto 

změnou mohou žádat o dotaci i malé škol-

ky, které v minulém období tuto možnost 

nemohly využít. 

Velkou pozitivní změnou je i podpora dal-

ších vzdělávacích subjektů (ŠD, ŠK, SVČ, 

ZUŠ), na které bylo v nové výzvě myšleno.

Kterým školám pomáháme: ZŠ a MŠ Zvole, 

Střední, základní a mateřská škola da Vinci, MŠ 

Okrouhlo, ZŠ Jesenice, Sunny Canadian Inter-

national School, MŠ Vestec. Děkujeme .

Vánoční ohlédnutí
I když jaro již klepe na dveře, nedá nám, 

abychom se v krátkosti nezmínili o Před-

vánočním jarmarku, který se konal 25. 11. 

2017 již tradičně v Regionálním informač-

ním centru. 

Návštěvníci si mohli nakoupit drobné 

vánoční dárečky, děti mohli využít hned 

několika dílniček, ze kterých si odnášely 

opravdu nádherné výrobky.

Předvánoční jarmark také pomáhá hned 

několika organizacím, které podporují 

postižené lidi či opuštěná zvířátka, tím, 

že jim umožní účast a prodej na tako-

véto akci. Dále bylo pro děti připrave-

né  divadlo, přijel kouzelník a nakonec 

i Anděl Páně.

V odpoledních hodinách proběhlo také 

slavnostní předání certifikátů značky 

„Pokud bychom měli nějakým stylem zhodnotit spolupráci s orga-

nizací MAS Dolnobřežansko, museli bychom použít jen slova chvá-

ly. Naše škola spolupracuje s MAS Dolnobřežansko na více pro-

jektech a jedním z těch hlavních je v tuto chvíli program OP VVV 

(Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání). Musíme přiznat, že 

díky spolupráci s paní Ing. Hanou Barboříkovou a nyní s paní Mgr. 

Renatou Hlavešovou ušetříme nejen obrovské množství času, který 

tak můžeme věnovat našim žákům, ale především nás tyto dámy 

provedou úskalím tohoto projektu a velmi vstřícně pomohou, po-

radí, upozorní. Tím nám ušetří spoustu nervů a uchrání nás od vy-

pjatých (stresových) situací, které bohužel pracovníci ve školství 

prožívají velmi často. Ještě jednou bychom touto cestou chtěli po-

děkovat výše zmiňovaným dámám a popřát jim do budoucna hod-

ně zdraví a pracovních úspěchů. Děkujeme.“

ZŠ A ZUŠ Jesenice, příspěvková organizace
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 Zápraží ve spojení MAS Dolnobřežansko 

a MAS Říčansko:

  Martin Lupač – Kváskový chléb 

a slané, jemné pečivo Jíloviště,

  Koláčové dobroty od paní Marcely 

Soukupové z Dobřichovic.

Certifikát prodloužilo celkem 5 výrobců: 

  Košíky a proutěné zboží pana Davida 

Čížka,

  Háčkované pohlazení paní Světlany 

Fašinové,

  Masné výrobky tepelně  opracované 

ze Zámecké výrobny uzenin s r. o. 

z Modletic,

  paní Dagmar Spívalová s Kulíškovými 

dobrotami – nově cibulády a pečené čaje,

  Zvánovický med ze dvora pana 

Jaroslava Kotka. 

Varhany znějící 2018
Varhany znějící 2018, Slaný a Velvary 

& Zlatníky a Psáry. Sedmý ročník mezi-

národního varhanního festivalu se v roce 

2018 uskuteční díky dotaci z Programu 

rozvoje venkova ČR, o kterou žádají Pře-

myslovské střední Čechy, o. p. s. a MAS 

Dolnobřežansko, o. p. s. Partnery projek-

tu jsou Královská města Slaný a Velvary 

a obce Zlatníky - Hodkovice a Psáry. Díky 

této spolupráci vám můžeme představit 

památné varhany nejenom na Dolnobře-

žansku (Zlatníky, Psáry, Zvole, Vrané nad 

Vltavou), ale též na Slánsku (Slaný, Vel-

vary, Smečno), a to jak na vlastních fes-

tivalových koncertech tak při putování za 

varhanami v obou regionech. Festival se 

koná pod uměleckou záštitou varhaníka 

Pavla Černého a za laskavé podpory pana 

Geoffreyho Pipera.

Na festivalových koncertech se předsta-

ví jak světově uznávaní zahraniční inter-

preti tak i vynikající čeští hudebníci. Náš 

výběr reprezentuje koncertní umělce, kte-

ří jsou v současné době na vrcholu své 

kariéry, ale i umělce mladé, talentované 

a nadějné. 

Festival zahájí celodenní výlet – Putová-
ní za varhanami na Dolnobřežansku – při 

kterém návštěvníci ze slánského regionu 

navštíví čtyři místa na Dolnobřežansku 

a seznámí se s místními zajímavými ná-

stroji. Obdobný výlet – Putování za var-
hanami na Slánsku – který je určen pro 

zájemce z Dolnobřežanska, náš festival 

zakončí.

Renomovaný a citlivý přístup všech inter-

pretů k technickým a zvukovým dispozicím 

jednotlivých nástrojů společně s promyšle-

nou dramaturgií festivalových koncertů je 

příslibem jedinečných hudebních zážitků. 

Tak jako v předchozích letech budou z fes-

tivalových koncertů pořízeny živé nahráv-

ky, z nichž bude sestaveno CD, které vyjde 

do konce roku 2018.

Vstup na všechny akce a koncerty festi-
valu je volný!
Festival se koná také díky podpoře far-
ností Arcidiecéze pražské – Slaný, Smeč-
no, Kralupy nad Vltavou, Jílové u Prahy 
a Praha-Zbraslav.

Sobota 1. září 2018 od 9 hodin
Putování za varhanami na Dolno-
břežansku s Pavlem Černým

Vrané nad Vltavou, Zvole, Psáry, 

Zlatníky

Pondělí 3. září 2018 v 19.30
Slaný – chrám sv. Gotharda

Středa 5. září 2018 v 19.30
Slaný – kaple Zasnoubení Panny 

Marie

Sobota 8. září 2018 v 18.00
Velvary – kostel sv. Kateřiny

Pondělí 10. září 2018 v 19.30
Zlatníky – kostel sv. Petra a Pavla

Středa 12. září 2018 v 19.30
Psáry – kostel sv. Václava

Sobota 15. září 2018 od 9 hodin
Putování za varhanami na Slánsku 

s  Pavlem Černým

Smečno, Velvary, Slaný

PROGRAM FESTIVALU 

Foto: Jiří Jaroch

Regionální značku Zápraží originální produkt® můžete pro své výrobky získat i Vy. O certifikaci mohou 

totiž požádat výrobci místních produktů z Říčanska a Dolnobřežanska. Žádosti o značku přijímá MAS 

Říčansko pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Podrobné informace o značce najdete na webu 

www.regionalni-znacky.cz/zaprazi či na našem webu. Držitelé regionální značky jsou pravidelně zváni 

na akce probíhající v území Říčanska a Dolnobřežanska.
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Spolupráce – jak má být
„Obec Zvole je jedním z mnoha partne-

rů Místní Akční Skupiny Dolnobřežansko. 

V čele tohoto společenství, které tvoří zá-

stupci obcí, neziskových organizací, firem 

a dalších subjektů je paní Mgr. Monika 

Neužilová, se kterou mám já, ale i ostat-

ní zástupci zvolských spolupracujících 

subjektů, velmi dobré a aktivní pracovní 

vtahy. Nejen, že se rádi v Polyfunkčním 

domě společně setkáváme během semi-

nářů, které u nás MAS pořádá, ale naše 

zvolská knihovna v roce 2017 také využila 

možnost konkrétní spolupráce se zástupci 

MAS. Musím potvrdit, že v praxi skutečně 

plní to, co již prezentují ve svém názvu, 

a to je slovo „akční“. Takto si představuji 

efektivní spolupráci. Po krátké konstruk-

tivní domluvě o možnosti financování 

nákupu knih pro děti a mládež pro naši 

knihovnu se nabídka bezodkladně reali-

zovala. Nyní máme naší knihovnu obo-

hacenou o 15 krásných knížek pro děti 

a mládež.

Děkuji za naše čtenáře, za tento vstříc-

ný počin a těším se na další spolupráci 

a setkávání.“

Věra Humlová

MAP I skončil, MAP II se chystá
Jako poslední aktivitu jsme v rámci projek-

tu pro pedagogy mateřských škol připra-

vili seminář se speciální pedagožkou paní 

Jiřinou Bednářovou. Opět se setkal s vel-

kým ohlasem a tak jsme se již domluvili na 

pokračující spolupráci například v rámci 

připravovaných Letních škol pro pedago-

gy. Na konci listopadu byl pak projekt MAP 

pro ORP Černošice ukončen. 

Připravujeme však novou žádost o pokra-

čování tohoto projektu, kterou budeme 

podávat v květnové uzávěrce příjmu žá-

dostí. Podle předběžného harmonogramu 

projekt MAP II začne k 1. 1. 2019 a potrvá 

40 měsíců. V rámci tohoto navazujícího 

projektu se pak budou zejména realizovat 

aktivity, které si území zvolilo jako pri-

oritní – logopedové v mateřinkách, dal-

ší vzdělávání pedagogů v rámci Letních 

škol, nebo například realizace projektu 

Příběhy našich sousedů, který je zaměřen 

na žáky 7. až 9. tříd.

„S MAS Dolnobřežansko spolupracuji již 

delší dobu. Informují mne o dotačních 

možnostech, které ZUŠ Harmony může vy-

užít a pomáhají mi s jejich následnou admi-

nistrací. V rámci projektu MAP jsme získali 

i drobné vybavení do hudebních tříd.

S naší spoluprací jsem velmi spokojena.“

Mgr. Magda Marková
ředitelka ZUŠ Harmony

Stavíš, 
stavím, 
stavíme!
Jako poděkování za spolupráci v pro-

jektu MAP I jsme základní školám na 

našem území předali do užívání sta-

vebnice Merkur. A abychom podpoři-

li v žácích chuť něco postavit, rozhod-

li jsme se uspořádat soutěž s názvem 

„Stavíš? Stavím! Stavíme! …aneb soutě-

žíme  s MERKUREM“ .

Soutěž probíhá od 1. března do 15. květ-

na 2018. Vyhlášení vítězů bude 1. června 

u příležitosti Dne dětí.
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Program na podporu regionálních 
aktivit MAS DOLNOBŘEŽANSKO
MAS Dolnobřežansko vyhlásila již 3. roč-

ník Programu na podporu regionálních 

aktivit. Ten je již tradičně určený na 

podporu drobných projektů neziskových 

organizací, fyzických osob a spolků bez 

právní subjektivity, které se aktivně do-

týkají občanů alespoň dvou obcí v území 

MAS Dolnobřežansko. V letošním roce 
se sešlo rekordních 20 žádostí o dotaci 
v celkové částce 170 698 Kč. Členové 

výběrové komise tak stáli před nelehkým 

úkolem, které projekty podpořit. Jsme 

velmi rádi, že mezi úspěšnými žadateli 

jsou i organizace, které žádaly o dotaci 

z tohoto programu poprvé, a že se tak 

nadále daří program rozšířit na území 

všech obsluhovaných obcí. 

Plénum MAS Dolnobřežansko
Opět po roce se sešli všichni partneři naší 

MAS. V současné době je to 42 zástupců 

obcí, podnikatelů, škol a neziskových orga-

nizací. Přítomní byli seznámeni s přípravou 

výzev MAS Dolnobřežansko na rok 2018, 

schválili interní postupy pro vyhlašování 

výzev a výběr projektů a zvolili nové členy 

všech orgánů místní akční skupiny:

Střípky z Dolnobřežanska, informační zpravodaj místní akční skupiny Dolnobřežansko.

Zpravodaj vychází nepravidelně, náklad 3 000 ks, v elektronické formě je umístěn na www.mas-dolnobrezansko.cz.

Ročník 2018, číslo 2 – vyšlo v Dolních Břežanech dne 10. 4. 2018. Evidenční číslo MK ČR E 23039. Vydává MAS Dolnobřežansko o.p.s., 

5. května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ 24264831, vedoucí vydání: Mgr. Monika Neužilová.

Podnikatelský sektor Programový výbor – rozhodovací orgán:
(funkční období 3 roky)

Rezek Group a.s. Ing. Jiří Rezek

obec Vestec Tibor Švec

město Jesenice Mgr. Radka Vladyková

Myslivecké sdružení Libeř Jaroslav Hrubý

AGRO Jesenice a. s. Ing. Josef Kubiš

obec Dolní Břežany Ing. Věslav Michalik

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Petr Janeček

ZUŠ Harmony o.p.s. Mgr. Magda Marková

obec Zvole Ing. Miroslav Stoklasa

obec Psáry Milan Vácha

Arcibiskupství pražské Ing. Vladimír Tylš

Výběrová komise – výběrový orgán:
(funkční období 1 rok)

obec Ohrobec Ing. Otakar Janeba

SDH Zvole Oskar Bartoš

Rodinné centrum Dolní Jirčany Mgr. Martina Běťáková

Volnočasové centrum Břežánek Monika Žáková

SK Zvole RNDr. Jana Straková

SDH Libeň Jiří Čejka

Stará škola Pavel Filip

Výkonný monitorovací výbor – kontrolní orgán:
(funkční období 3 roky)

ZŠ a MŠ Zvole Mgr. Lucie Strejcová

SDH Libeř Eduard Vondráček

obec Libeř Ing. Vítězslav Roessler

Pavel Hess - Camping OASE 

Praha

Zuzana Hessová

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I Martina Filipová

Na tyto podpořené akce najdete pozvánku na našich webových stránkách:

Žadatel Název projektu

Minikáry Libeř klub v AČR Pohár ČR ve slalomu minikár 2018

SK Zvole, z.s. Poznáváme své nejbližší okolí pěšky a na kole

Centrum Břežánek, z.ú. Centrum Břežánek slaví 10 let

VIGVAM, z.ú. Paměť a zdraví pro seniory

Bc. Robert Řehák Zachránit je snadné pro hrdiny kladné 

Sokol Zvole, z.s. Fotbalový víkend

SK Olympie Dolní Břežany z.s. Fotbalový turnaj století v Dolních Břežanech

Petr Probst Rocková Zvole 2018

MŠ Březová-Oleško Den Země s MŠ Březová-Oleško

Junák, Vrané nad Vltavou Orientační duatlon

TJ Sokol Vrané nad Vltavou Vranský lesní běh

Stará škola z.s. Benefice pro Starou školu

Základní škola Ámos Hadů se bát nemusíme

KARABINA, spolek Maškarní rej pro děti


