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Slovo starosty

K

do se bláhově domníval, stejně jako
já, že červnovými povodněmi byl
vyčerpán příděl přírodních naschválů v naší obci, byl na omylu. Následné
bouřky z nadměrných teplot s prudkými přívalovými dešti měly za následek
splavování velkého množství materiálů
z výše položených lesních pozemků, takže opětně docházelo k ucpávání průtoku
dešťové kanalizace a z toho plynoucímu
zaplavení přilehlých komunikací, okolních zahrad, dvorků, garáží a stodol. Své
si v tomto případě „užili“ obyvatelé Chaloupek, ulice Za Kostelem a Na Návsi, kam
přívalová voda dopravila vše, co cestou
stačila vzít s sebou – bahno, jehličí, šišky,
pařezy, větve, klády a kameny. Řada lidí
nacházela své popelnice a případně i jiné
věci předtím umístěné venku o několik
set metrů dále po svahu. Díky úsilí a píli
všech místních občanů, dobrovolných
hasičů z Dobřichovic a následné pomoci mechanizmů a rukou pánů J. Andrejs-

ka, P. Horáka, D. Černého, L. Kratochvíla
a mnohých dalších se situaci podařilo
poměrně rychle znormalizovat.
Tyto krizové situace vyvolaly okamžitou potřebu stavební rekonstrukce méně
prostupné části dešťového potrubí umístěného pod povrchem vozovky, kterou se
podařilo provést v poměrně krátkém čase.
Zároveň znovu upozornily na určitá další
slabá místa odvodu dešťové vody, jejichž
stavební úpravu bude ale lépe řešit až
po provedení patřičné projekční přípravy.
Z předcházejícího popisu výstřelků
místního počasí si dovolím plynule přejít
k investičním akcím, které obec provedla
ve prospěch místní školy. Část žáků měla
možnost na začátku letošního školního
roku nastoupit jednak do nově zbudované
1. třídy (vznikla nákladem více než 1 mil.
Kč – z toho 400 tis. je finanční účast obce
Lety) a jednak do nově zateplené budovy
druhého stupně s novými okny a novou
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střešní krytinou.

Zatopené dvory v Chaloupkách po přívalových
deštích

Ze života v obci
Z obecního úřadu
n Poplatek za odpad a za psa za rok
2013, případně dluh za roky předešlé,
je nutné uhradit, jinak se dlužník vystavuje sankcím dle obecní vyhlášky
č. 1/2013. Dále bychom chtěli upozornit na důležitou změnu v této vyhlášce: místní poplatek za odpady platí
všichni, kdo v obci žijí, tedy i cizinci
a ti, kteří nemají v obci trvalý pobyt.
Rozhodující je, že v obci celoročně žijí
a tím pádem vytváří odpad!!!
n Upozorňujeme všechny vlastníky rodinných domů a zahrad, že větve a keře
přesahující z jejich pozemků do veřejných komunikací a chodníků je třeba
ořezat z důvodu bezpečné průjezdnosti
místních komunikací a chůze po chodnících! Dále upozorňujeme na stále se
rozrůstající nešvar v obci i v chatových
osadách – kladení kamenů či jiných
překážek na pozemky vně soukromého
oplocení a výsadba okrasných stromků
a keřů mimo vlastní pozemek. I když je
tato činnost někdy vedena za účelem
zkrášlení veřejného prostoru, je nutné
si uvědomit, že k jakýmkoli zásahům či
úpravám na veřejném obecním pozemku je nutné povolení obecního úřadu!
Všechny tyto překážky je nutné z veřejných pozemků odstranit!!!
n Sbírka ošacení pro charitu Broumov – jako každoročně obec Všenory
plánuje sbírku ošacení a ložního prádla na konec měsíce listopadu 2013.
Přesný termín bude včas sdělen na vývěskách. Kdo má problém s uskladněním věcí určených pro sbírku doma
do tohoto termínu, může čisté oděvy
a lůžkoviny v pevných pytlích nebo
krabicích, řádně zavázané, dopravit
na OÚ Všenory, U Silnice 151 v úředních hodinách již v průběhu podzimu.
Děkujeme za spolupráci!
n Velkoobjemové kontejnery budou
na podzimní úklid přistaveny 1. 11. až
3. 11. 2013, včetně nebezpečného odpadu na obvyklých místech, mimo osadu Montana. Před termínem bude vše
ještě uveřejněno na vývěskách po obci
a na webu obce.
n Výměna řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydávané v rozmezí 1. 1.
2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31. 12.
2013. Nevyměníš – nepojedeš!

 Celková účast obce na tomto energeticky úsporném a estetickém vylepšení
předmětné školní budovy vychází na cca
1.350 tis. Kč vč. víceprací, podíl SFŽP činí
1.450 tis. Kč.
Při této příležitosti je třeba se zmínit, že
zhotovitel zateplení (stavební firma LAKRO, s.r.o.), provedl veškeré smluvní práce
včas, kvalitně a bez nutnosti řešení nějakých větších souvisejících problémů.
Další připravované akce:
a) Již delší dobu jednáme se SFDI (Státní
fond dopravní infrastruktury) o možnosti
dotační výstavby přístupového chodníku
(z administrativních důvodů bude deklarován jako cyklostezka se smíšeným provozem) s vyhrazenými místy pro přecházení vozovky na nástupiště ČD ve směru
na Prahu. Lidé přicházející od fotbalového
hřiště jsou totiž denně ohrožováni vozidly
projíždějícími po krajské silnici a za deště jsou ještě navíc nuceni kličkovat mezi
loužemi. Snad se nám podaří tento projekt dotáhnout co nejdříve do konce.
b) V rámci současné výzvy ROP Střední
Čechy máme v úmyslu opakovaně podat
žádost o finanční podporu na opravu některých obecních komunikací. V minulé

výzvě jsme neuspěli, takže doufejme, že
tentokrát budeme o něco šťastnější.
c) V rámci podzimní údržby místních
komunikací chceme stejně jako v loňském roce jít jak cestou celkové, avšak
finančně méně náročné opravy povrchu,
tak cestou osvědčených oprav jednotlivých výtluků za pomoci živičného koberce. V případě vytvoření nových povrchů
se jedná o dopravně méně vytížené obecní cesty – staré Chaloupky, cesta k osadě
Montana a část komunikace na Panské
Zahradě. Ve všech těchto případech jde
o povrchy významně poničené vodou
v období měsíců června až srpna. Větší
díry a výtluky by pak měly být opraveny zmíněným běžným způsobem a to
pokud možno po celé obci. Navíc jsme
nuceni řešit na více místech záležitosti
v minulosti málo vídané, v tomto případě
se jedná o propady vozovky, neboť častými a vydatnými dešti způsobená vysoká
hladina spodní vody je příčinou vymílání
podloží pod asfaltovým povrchem komunikace, kde je proudící voda schopná odnést i více než jeden metr kubický
štěrku a zeminy. Podobná situace se vytvořila i na tzv. panelce spojující ulice
Z. Seidler
K. Majera a V Americe.

Výsledky e-aukce na dodávky energií
pro všenorské domácnosti a podnikatele
Prostřednictvím společnosti eCENTRE se zájemci
z řad všenorských občanů měli možnost v červnu
zúčastnit historicky první
elektronické aukce na dodávky energií. Tato akce
přinesla cca padesáti účastníkům průměrnou úsporu nákladů ve výši 28%
na elektřinu a více než 30%
na zemní plyn. Všichni již
podepsali smlouvy s novými dodavateli a to s platností plnění od 1. 12. 2013.

Co je e-aukce?
Větší množství domácností sdruží svou poptávku
po elektřině nebo plynu
do jednoho velkého balíku, který nabídne prověřeným dodavatelům na trhu
v aukci. Proces aukce funguje jako dražba, ale s tím
rozdílem, že dodavatelé
své ceny upravují směrem
dolů (snižují je). Aukce
probíhá na internetu, tzn.
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elektronickou formou. Dodavatelé na obrazovce vidí
pouze množství poptávané
energie, nejnižší nabízenou
cenu a svou cenu, kterou
mohou dále snižovat, dokud aukce neskončí. Nevidí,
koho draží, nemají přehled
o účasti konkurentů – vše je
naprosto anonymní.
Obec Všenory se na popud společnosti eCENTRE
rozhodla uspořádat pro
případné další zájemce ještě jedno kolo e-aukce a to
v období od 4. 11. do 20. 11.
2013 v budově OÚ Všenory
– Informační centrum. Kon-

taktní místo bude v těchto
dnech otevřeno každé pondělí a každou středu od 15
do 18 hodin. Zájemci by si
s sebou měli přinést kopie
smluv se stávajícími dodavateli vč. případných dodatků a obchodních podmínek
i kopie ročního vyúčtování.
Tyto doklady lze, samozřejmě, okopírovat i přímo
na kontaktním místě.
Dále zde zájemci podepíší smlouvu se společností eCENTRE, podepíší
přihlášku do aukce a sdělí
číslo účtu nebo číslo SIPA.
z.s.


Slávka Kopecká ve Všenorech
Dne 19. října 2013 se uskuteční v sále obecního úřadu od 14.00 hodin beseda se spisovatelkou a nakladatelkou Slávkou Kopeckou, autorkou knih o osobnostech známých z televizní obrazovky - Vladimír Menšík,
Jiřina Bohdalová či Jiří Sovák. Napsala také sérii knih
s názvem „Hádej, kam půjdem…“
Organizačně besedu zajišťuje paní Andělová ze Svazu invalidů Všenory.
JM

Ze života v obci

Novela vyhlášky o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení
Od 15. července 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 189/2013 Sb. upravující povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les. Zásadní změnou je skutečnost,
že o kácení dřevin, které mají ve výšce
130 cm nad zemí menší obvod kmene než
80 cm a zapojených dřevin do 40 m2 plochy (keřové porosty) již není nutno žádat
příslušný orgán ochrany přírody - obecní
úřad, pokud tyto dřeviny rostou v oplocených zahradách. Konkrétně se musí jednat
o pozemek u rodinného domu v zastavěném území obce, který je současně nepřístupný veřejnosti a je stavebně oplocený.
I když není nutno žádat o povolení kácení, platí ale oznamovací povinnost o dře-

vinách, které mají být káceny nebo byly
káceny. Je nutné oznámit tyto náležitosti:
katastrální území, číslo pozemku, situační
nákres se stručným popisem, vlastník doložení vlastnického či nájemního práva,
specifikaci kácených dřevin, zdůvodnění
oznámení. Tato změna vyhlášky se netýká
pozemků u rekreačních chat, zahrad u restaurací a podobně, kde stále platí povinnost podání žádosti. Nesmí se libovolně
kácet významné a chráněné stromy!!!
Další významnou změnou této vyhlášky je
skutečnost, že kácet dřeviny rostoucí mimo
les je možno provádět i mimo období vegetačního klidu, tedy i v době od 1. dubna do
31. října běžného roku. Protože nedošlo

ke změně vyhlášky o ochraně volně žijících
ptáků a ochraně zvláště chráněných živočichů, musí si být kácející zcela jist, že na dotčeném stromě v době kácení nehnízdí žádný
pták, ani zde nežije žádný chráněný živočich.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by se
jednalo o kácení dřevin rostoucích mimo
oplocenou zahradu rodinného domu, je
nutno i nadále podat žádost obecnímu úřadu o vydání souhlasu. Žádost musí obsahovat označení katastrálního území a parcely,
na kterém se dřevina nachází, doložení vlastnického práva k příslušnému pozemku nebo
písemného souhlasu vlastníka pozemku,
specifikaci dřeviny a zdůvodnění žádosti.
Ing. Vladimír Charvát, místostarosta

Nový katastrální zákon Zábavné benefiční
Začátkem srpna byl bez zájmu sdělovacích prostředků schválen
Poslaneckou sněmovnou po senátních úpravách a nedávno podepsán prezidentem republiky nový katastrální zákon. Vlastníci nemovitostí budou nyní důsledněji informováni o změnách v zápisech
jejich domů nebo pozemků do katastru. Měli by tak být lépe ochráněni před podvodnými převody svých nemovitostí. Prezident svým
podpisem stvrdil také zákon z července, který novelizuje šest jiných
zákonů, čímž je uvádí do souladu s novým zněním zákona o katastru
nemovitostí. Nový katastrální zákon bude platit od 1. ledna 2014.
Katastrální úřad může vklad do katastru provést až 20 dnů
po informování vlastníka nemovitosti o tomto kroku, čímž mu dá
čas na případné námitky. Informaci mu musí zaslat do 24 hodin.
Tím by se mělo zamezit případům, kdy účastník řízení například
zneužil nebo padělal plnou moc k zastupování vlastníka nemovitosti, nebo se za něj vydával. Takových případů, kdy se za vlastníka vydával například nájemce, je zhruba 60 ročně na jeden milion změn v katastru. Informaci by měl katastrální úřad posílat
vlastníkům nemovitostí v listinné podobě, nebo na vyžádání také
e-mailem či formou krátké textové zprávy na mobilní telefon. To
má lépe ochránit vlastníky nemovitostí, kteří se nezdržují v místě
trvalého pobytu třeba kvůli pobytu v nemocnici nebo v zahraničí. Nový katastrální zákon souvisí s přijetím nového občanského zákoníku. Do katastru se má nově zapisovat patnáct nových
věcných práv k nemovitostem, která dosud neexistovala a která
zavedl nový občanský zákoník. Nově se má zapisovat také právo
stavby, které umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku, nebo
pacht. Všechna věcná práva se do katastru budou zapisovat výlučně vkladem, který má mít přednost před stavem skutečným.
Katastr má nově pro účely státu a realitního trhu evidovat také
údaje o cenách nemovitostí. Zpřísnit se má rovněž přezkum listin
dokládajících právní vztah k nemovitostem.
Zákon nemění základní správní poplatek 1000 Kč za zápis
do katastru. Zavádí ale poplatek například za výmaz zástavního
práva, který je nyní zdarma. Těchto výmazů je nyní asi 200 tisíc
ročně. Informování vlastníků o změnách má katastrální úřady
stát 30 milionů korun za rok.

odpoledne ve Všenorech
Vážení občané,
vzhledem k pozitivním ohlasům rodičů, dětí i učitelů na loňský
1. ročník jsme se rozhodli, že v sobotu 16.11. 2013 od 15.00 hod.
uspořádáme 2. ročník Zábavného benefičního odpoledne školy
ve Všenorech.
Před rokem se nám v rámci Benefice povedlo získat 106 000 Kč
pro zlepšení vybavení tříd. Zakoupili jsme sadu knih do každé
třídy, didaktickou hru výtvarného umění na VV, základní sportovní vybavení na TV, rytmické nástroje na TV a HV, několik mikroskopů na přírodopis, siloměry a multimetry na fyziku, nářadí
na pracovní činnosti, stavebnice a zahradní domeček pro školní
družinu a dva herní prvky na zahradu mateřské školky.
A Vám všem, kteří jste na odpoledne se svými dětmi přišli i těm,
kteří se na skvělém úspěchu celé akce podíleli svým časem,
schopnostmi nebo finančními či věcnými dary do aukce nebo
tomboly, patří ještě jednou VELKÝ DÍK a PODĚKOVÁNÍ.
Realizační tým
I letos uvítáme Vaši pomoc.

Mokropsy na výstavě
V červnu proběhla v pražské Holyni v kapli sv. Jana Křtitele výstava akademického malíře KARLA KOLÍNSKÉHO (1902 – 1995), který žil a tvořil ve Velké Chuchli. Většina
jeho krajinomaleb je
věnována právě jejímu okolí. Za vzdálenějším motivem si
zajel k nám do Horních Mokropes, které zdařile zachytil
technikou rozmývané tuše.

Převzato z Informačních listů Dobřichovic
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Vladislav Veselý

Ze života v obci

70 let založení skautingu v Horních
Mokropsech
V letošním roce vzpomínáme na 70 let založení skautingu
v Horních Mokropsech. V roce 1943 založil v Horních Mokropsech první ilegální junáckou družinu ústřední místonáčelník
Junáka, prof. Jaromír Preininger. Bylo to ve válce, Junák byl zakázán a činnost byla přísně trestána. V té době se scházelo 8 chlapců s profesorem Preiningerem ve starém lomu v lese. Tento lom
podle načervenalé barvy kamene nazvali „Červená skála.“
Když skončila 2. světová válka, v roce 1945 byl založen chlapecký oddíl H. Mokropsy a pak chlapecký oddíl ve Všenorech.
Potom následovaly též dívčí oddíly, ale všenorský brzy zanikl.
Vedoucí chlapeckého oddílu byl br. František Štorek, dívčí vedoucí sestra Mili Čubová. Později chlapce vedl bratr Jindřich Zikmundovský, místní učitel. První členové chlapeckého oddílu skládali
slib v létě 1946 na Červené skále, děvčata na faře (neměly klubovnu). Mezi chlapci byl Miloš Hojer – Logan a později Jaroslav Kraml
– Robin, pozdější vedoucí. Mezi děvčaty Anna Hojerová – Akéla.
V letech 1945-1949 byly konány 3 letní tábory.
V roce 1949 musely Junácké oddíly svoji činnost ukončit. Starší členové oddílů vstoupili v r. 1948 kolektivně do SČM, ale postupně s potlačováním junácké výchovy ukončili všichni svoji
činnost.
Léta plynula, v září 1967 byla poprvé dána možnost práce
s dětmi ve formě Svazarmu. Tyto oddíly byly změněny na jaře
1968 na junácké oddíly Junáka současně s obnovením činnosti
Junáka. Vznikly tři oddíly jako samostatné středisko pod vedením Hojera, Kramla a Hojerové. Práce střediska byla velmi aktivní. Vedoucí absolvovali vůdcovské kurzy a zkoušky. Na závodech
vlčat v roce 1968 jsme získali 3. místo, děvčata se umístila v r.
1969 na celostátních závodech na 6. místě, což byl velký úspěch!
Kromě pravidelné činnosti na schůzkách byly realizovány tři tábory: první byl v létě 1968 v Jižních Čechách – Spolí, účastnilo se
asi 30 dětí. V roce 1969 byl skautský tábor ve Skryjích na Berounce, účastnilo se 55 osob. Ve Skryjích nás navštívil štáb České televize – pionýrská vlaštovka. Natáčeli s námi pracovní den a večer
táborový oheň s udělováním zkoušky Tři orlí pera. Nezapomenutelný zážitek! Třetí tábor z roku 1970 byl na Šumavě v Chlumu
u Volar a u Teplé Vltavy, účastnilo se 99 dětí, 10 vedoucích plus
1 pes Zorka. Tento tábor byl velmi náročný pro všechny: ubytování, stravování, program, vše doslova ve velkém, ale … zvládli
jsme to. Po táboře jsme ale opět museli činnost ukončit, protože
skauti se stali opět nežádoucími.

Z letošního skautského tábora

A roky plynuly až do r. 1990, kdy jsme opět směli obnovit práci
s dětmi. V období 1990-1991 jsme pracovali dohromady s dětmi
z Černošic, které se potom postavily na vlastní nohy a pracovaly samostatně. Vedoucím střediska Všenory a současně velitelem okresu Praha-západ byl do své smrti r. 1994 br. Hojer – Logan. Na jeho
místo nastoupil ve Všenorech br. J. Kraml – Robin. Sestra Hojerová
– Akela pracovala jako velitelka po smrti Logana do r. 2004.
Během začátku a další roky nové činnosti od r. 1990 se podařilo realizovat několik akcí v rámci okresu Praha-západ, které
se úspěšně ukončily nebo pokračují. Realizovali jsme a zdárně
dokončili adopci na dálku chlapce v Indii, který pomocí skautů
a skautek na okrese Praha-západ vystudoval. V roce 1990 začal
rozvoz Světélka z Betléma, do Všenor byl přivezen také v tomto roce. Postupně se stala tato akce také místem pravidelných
předvánočních setkání se zpěvem koled pod vánočním stromkem na Burze ve Všenorech. Na okrese je také známý květinový
prodej žlutých kytiček na pomoc proti rakovině. Nové vedení
střediska rozmnožilo svoji činnost ještě o koledování na Tři krále
určené jako pomoc Charitě.
A tak my, staří pamětníci skautských začátků ve Všenorech,
přejeme našim pokračovatelům další povedené tábory, dobré
nervy a lásku k dětem. Dětem přejeme zajímavý program a dobré vedoucí.
Akéla - Hojerová
Levičku Vám tiskne, skautům i neskautům

-4-

Ze života v obci

Poděkování paní učitelce Haně Kopecké
Kdo měl možnost se v minulém školním roce zúčastnit pasování všenorských
prvňáčků na „čtenáře“ a mohl to navíc
porovnat s „prvním dnem ve všenorské
první třídě“, nemohl si nevšimnout toho
obrovského rozdílu v chování a přístupu
prvňáčků ke svojí paní třídní učitelce Haně
Kopecké. Ti z prvňáčků, kteří se pasování
na „čtenáře“ účastnili, urazili za ten první
školní rok s paní učitelkou obrovský kus
cesty. Velmi výstižně to kdysi vyjádřil Petr
Spálený písničkou s názvem „učitelka Josefína“. Písnička pochází z doby, kdy učitelé
měli všeobecný respekt a uznání. Učitelské
povolání bylo v té době spíše „poslání“,
než „zaměstnání“. Vím o tom své. Můj táta
učil děti na prvním stupni základní školy
celý život a toto aktivní povolání opustil až
ve svých pětašedesáti letech. Aktivní přístup a kreativní pojetí tohoto zajímavého
„povolání“ jsem mohl v přístupu paní učitelky Hany Kopecké obdivovat také. Kdo by
se snad na záznam letošního pasování prvňáčků chtěl podívat, rád mu ho poskytnu.
Zažil to snad každý. První konfrontace
s autoritou mimo domov nastává ve škole.
Třídní učitel, který má u dětí přirozenou
autoritu a respekt, to může se svojí třídou
někam dotáhnout. Takový učitel (nebo

učitelka) to má pak přirozeně snazší, protože ho (ji) děti chtějí vnímat a chtějí ho
nebo ji poslouchat. Jistota dětí naopak
tkví v jasných pravidlech. Dodržování
domluvených pravidel se tedy nejen že
vyplatí, ale přináší i jistotu v rozhodování.
Autorita učitele tkví v předem dohodnutých pravidlech a jejich férovém dodržování. Děti často tato pravidla znají lépe
než dospělí. Snáze je i dodržují. Někteří
rodiče ovšem téhle školní interakci nemusí nebo nechtějí rozumět. Bez jasných
pravidel je orientace v životě pro většinu
z nás obtížná a nepředstavitelná. Čím větší nejasnosti a mlžení, tím větší nejistota
a chaos. Dlouho budu vzpomínat na to,
jak dokázala paní učitelka Hana Kopecká
urovnávat spory mezi dětmi vždy, když
někdo překročil domluvená pravidla
v únosné míře. To, co jsem obdivoval nejvíce, bylo, že se rozhádané strany dokázaly
za asistence třídní učitelky Hany Kopecké
rozejít v přátelském rozpoložení s tím, že
se začne znovu od „čistého stolu“. Taková
hádka pak končila podáním si ruky obou
znesvářených stran. V tom je třídní paní
učitelka Kopecká bravurní. A aby ne, když
na to má příslušnou kvalifikaci a vzdělání.
Navíc se v těchto věcech dále vzdělává.

Pokrok na kolejích
O kolik a kam lidstvo v dějinách pokročilo – a pokročilo vůbec?, přemítají
pochybovační historikové a filozofové.
My máme jeden nezpochybnitelný,
protože měřitelný důkaz. Ze Všenor
na Smíchov se za jedenaosmdesát let
zrychlila jízda vlakem o pět až osm minut. Že je to málo? Při zpáteční cestě
pětkrát týdně to tedy dává i osmdesát
Vladislav Veselý
minut a to už je hezký kousek života!
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Není těžké uhádnout, že mnohým z nás
rodičů bude třídní učitelka Hana Kopecká v letošním školním roce chybět. Bude
chybět i našim dětem z bývalé první třídy. Děti si ji budou pamatovat celý život.
Už jen proto, že ona byla první skutečná
„paní učitelka“ v jejich první „skutečné
škole“. Na to se prostě nezapomíná…
Děkujeme! rodiče Davida a Jakuba Götze

Počítače pro každého
Myslíte si, že nedokážete zvládnout
počítač? Přesvědčíme Vás o opaku –
od září 2013 bude v naší základní škole
pokračovat osvědčený projekt počítačového vzdělávání pro dospělé, který
nabízí výuku základních počítačových
dovedností ve večerních i víkendových
kurzech, vhodných jak pro naprosté
začátečníky, tak pro již pokročilé uživatele. Máme pro Vás k dispozici moderně vybavenou počítačovou učebnu
a všechny kurzy vede zkušený a trpělivý lektor, s více jak dvacetiletou praxí.
Více se můžete o nabídce PC Akademie
Všenory dozvědět na stránkách www.
pcakademie.cz, nebo přímo u lektora
na tel. 602 395 228.
AL

Ze života v obci
Všenorská knihovna zve na další nedělní geologickou vycházku:

20. října 2013, tentokrát pod heslem

„S KLADÍVKEM NA KARLŠTEJN“
Letošní „nedělní podzimní geologická
vycházka“, již devátá z cyklu „Geologická historie Prahy a okolí“, nás zavede
do údolí Berounky mezi Řevnicemi a Karlštejnem. Pod nohama nám bude ubíhat
příběh z geologických dějin zdejší malebné krajiny a pod údery kladiv kameny vydají i pozůstatky nějakého již dávno vyhynulého živočicha.
Vyrážíme v neděli v 10:30 z vlakové zastávky Řevnice a do cílového Karlštejna dorazíme zhruba o půl čtvrté. Na trase dlouhé
8 km je plánována svačina s netradičním výhledem na hrad (pokud to počasí dovolí).

Pozor! Na trase je úsek neschůdný
pro kočárky. Nejmladší geologové se mohou nechat dovézt na lokalitu „Černá
skála“
http://www.mapy.cz/s/8oCA,
kam se lze dostat např. ze Zadní Třebaně
přes Hlásnou Třebaň po silnici č. 116 (Rovinská), směr Rovina (cca 1 km).
Filip Stehlík, průvodce

Pozn.: Zajímavou geologickou literaturu
naleznete na stránkách Všenorské knihovny v nové podsekci Geologie: knihovna/geologie/literatura/

Věříme, že každý čtenář u nás najde svou knihu,
a že každá naše kniha najde svého čtenáře
Pozvání do Všenorské knihovny
a Informačního centra Berounka

Novinky v knihovně

Všenorská knihovna má na webu konečně online katalog:
http://katalog.vsenory.cz/Opac2/index.php Již jsme o něm
ve Všenorském zpravodaji psali a uživatelům knihovny se snažíme jej prezentovat, jak je to jen možné.
Cesta k němu byla dlouhá a práce není ještě ukončena, ačkoliv
jsme v poslední třetině. Od června 2012 průběžně kontrolujeme
a doplňujeme záznamy všech publikací v knihovně. Knihy, které
mají ukončenou kontrolu, jsou vidět v online katalogu. Do dnešního dne jsme takto zpřístupnili kolem 10 tisíc svazků. Nyní se
věnujeme odborným publikacím, poslední části knihovního
fondu, která ještě není v online katalogu celá. V srpnu a září
2013 jsme dokončili oblast umění, tzn. divadlo, hudbu, film,
fotografii a výtvarné umění (historický vývoj výtvarného umění,
biografie jednotlivých umělců a jejich tvorba, popisy výtvarných
technik). Dokoupili jsme nové knihy z této oblasti a objevili zajímavé publikace v antikvariátu, např. Mně všechno dvakrát aneb
o Jiřím Stivínovi od Ivana Poledňáka.
Rádi bychom rovněž upozornili na kolekci regionální literatury,
která je ve Všenorské knihovně systematicky budována od roku
1995. V knihovním fondu se najde celá řada publikací o regionu
Dolní Berounka, okolí Prahy a dalších místech Středních Čech
a samozřejmě o Všenorech. Své čtenáře si poměrně rychle získala
kniha 150 let železniční tratě Praha-Smíchov Plzeň od Miroslava
Petra, kde je možné najít historické snímky nádraží v Dobřichovicích, v Řevnicích, v Radotíně, ve Všenorech a dalších. Kniha
Jíloviště v dobách minulých autorky Ivany Čornejové rovněž patří mezi vyhledávané publikace. Pověsti Karlštejnské V.V. Tomka
čtenáře jistě zaujmou. V příručce průvodců a map je možné najít
kvalitní zdroje informací o zajímavých místech v České republice (např. Okolí Prahy – Kokořínsko, Polabí od Radka Hlaváčka,
Toulky mezi Vltavou a Sázavou od Václava Šmeráka). Třeba Vás
inspirují, až budete plánovat výlet.

Spisovatelka Lucie Seifertová napsala kouzelnou pohádku
O Cyrilovi a Metodějovi. Kniha se spoustou dalších dětských
knih čeká na ty nejmenší čtenáře. Povídky, přibližující s upřímností, humorem i nadhledem strasti dospívání jsou zdařilým debutem Pavla Bušty v knize Expres Praha-Radotín: Adolescentovy
zápisky.
Nových knih je řada, ať se jedná o beletrii, literaturu pro děti
a mládež, regionální literaturu, nebo jinou odbornou literaturu. Doporučujeme se podívat do online katalogu na nové knihy
nebo přijít rovnou k nám. V prostorné a příjemné čítárně Všenorské knihovny si můžete vybrané publikace v klidu prohlédnout a v případě zájmu vypůjčit. Snažíme se rovněž plnit přání
svých čtenářů. V případě, že žádanou knihu nemáme a je na trhu
dostupná, zakoupíme ji. Pokud již není v obchodech, nevadí,
obrátíme se na antikvariát.
A na závěr prozradíme, kteří autoři se ve Všenorské knihovně
často půjčují. Patří mezi ně např. Vlastimil Vondruška, autor
historických románů, často s detektivní zápletkou. Nesmíme
zapomenout na detektivky Jó Nesbo. Máme všechny, které vyšly v posledních letech. Oblíbená autorka je Hana ParkánováWhitton (např. Moje anglická babička). Malostranská psí zima
a Malostranské psí jaro Pavly Skálové jsou knihy pro děti, ale napsané poutavě a s tak vydařeným humorem, že se baví celá rodina. Tyto knihy se v knihovně vůbec neohřejí. Jsou stále půjčené.
Hitem letošního roku je rozhodně Deník malého poseroutky autora Jeffa Kiney. Tomuto spisovateli se stejně jako Pavle Skálové
podařilo získat děti pro čtení, přivést je do knihovny, a to je veliSa
ká zásluha.
Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka
Otevírací hodiny:
Středa 14.00 – 20.00, každá sudá sobota  9.00 – 12.00
www.vsenory.cz/knihovna/
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OS pro Všenory: realizované a plánované projekty 2013

Výprava za Palladiem země české
Naši spolupráci se ZŠ Josefa Kubálka během školního roku jsme
se rozhodli zakončit symbolickým poděkováním učitelům a vychovatelům prvního stupně. Jejich celoroční práce v projektu „Zpátky ke kořenům“ byla obdivu hodna, a tak jsme pro ně i pro naše
děti vytvořili celodenní výlet na jedno z míst, jichž se silně dotýká
naše historie, do Staré Boleslavi, nejstaršího poutního místa, spojeného se svatováclavskou tradicí. Tam také ve čtvrtek 20. června
dorazilo několik autobusů s žáky 1. až 5. třídy. Byli uvítáni paní
průvodkyní Evou Špinarovou, jež se o nás celou dobu obětavě
starala a na celý den uzavřela rozsáhlý objekt kostelů obehnaný
zdí jen pro nás. Tak se děti ponořily do působivé středověké atmosféry dávného příběhu sv. Václava a mohly si ji prožít ničím
nerušeny. K velkému překvapení Václava za chvíli při prohlídce skutečně potkaly, jak kráčí na ranní mši. A před jejich očima
prožil svůj poslední boj s bratrem Boleslavem a jeho zbrojnoši.
Došlo i na setkání s ctnou paní Biagotou, manželkou Boleslava,
jež byla první zázračně uzdravenou. Za skvělé ztvárnění těchto scén děkujeme skupině historického šermu Alotrium a Anitě
Melichové – Pikardové. Když pak děti vstoupily do svíčkami ozářené krypty sv. Kosmy a Damiana , na autentické místo události
a prvního hrobu, a zazpívaly písničku k svatému Václavovi, byl
to tak silný zážitek pro všechny přítomné, že paní průvodkyni
dohnaly k slzám. Děti si prošly poté objekty i s historickým vysvětlením. S šermíři z Alotria se seznámily s vývojem výzbroje
a zbraní a vyzkoušely si boj s nimi i středověké hry. Připravili
jsme pro ně také kvízy a tvoření k tématu. Celé dopoledne pak
bylo zakončeno v Kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde si mohly prohlédnou Palladium země české. Myslím, že jsme společně
prožili krásný den. Největší odměnou byl úžas, který jsme vzbudili jak naší činností, tak zejména přístupem a zájmem dětí, který prý byl naprosto ojedinělý. A protože jsme zanechali na místě
dobrý dojem, nabídla nám správa vedlejšího brandýského zámku, abychom podobnou akci zopakovali i u nich.
Děkujeme radě školy za uvolnění financí na dopravu a odměny
pro šermíře, čímž napomohla vše uskutečnit. Poděkování patří
i Lucii Žďárské a Martině Pečlové za tvůrčí pomoc s dětmi.
Jsme rádi, že členům skupiny Alotrium se s našimi dětmi natolik zalíbilo spolupracovat, že se nechali přesvědčit a od října
otevřou v tělocvičně všenorské školy kroužek „Úvodu do výuky
šermu“, každý čtvrtek od 17.00 hod., přihlášky na místě, případně zanechte kontakt v družině školy nebo na tel. 731 765 673.

Léto s ICP
Mysleli jsme si, že nás čekají klidné prázdniny, ale oslovilo nás,
s prosbou o spolupráci Integrační centrum Praha, jež se zaměřuje na imigranty v naší republice a jejich lepší zařazení do společnosti. A tak jsme jim pomohli vytvořit doprovodné programy
k jejich programu „Léto s ICP“.
Nejdříve jsme se vydali 2. srpna s dětmi z Ukrajiny a Ruska
na Vyšehrad, kde jsme je po prohlídce historických reálií vtáhli
hrou do příběhů a bájí z dob Tety, Libuše, Přemysla, Bivoje a kouzel posvátných hájů a jejich bůžků. Odměnou nám bylo ochutnat Ukrajinské speciality včetně úžasných tvarohových syrniků.
Desátého srpna jsme se s dětmi z Ukrajiny, Mongolska a Sýrie
vydali do doby Karla IV. na Karlštejn. Tam jsme se pokusili, seznámit je hrou a úkoly s „otcem vlasti“ a dobou rytířských soubojů a zvyků. Děkujeme skupině Alotrium za zapůjčení zbraní
a Penzionu Karlštejn a jeho personálu za propůjčení prostor
k rytířskému klání a tvořivým hrám; 19. srpna nás čekala pražská
ZOO, kde se děti ze Sýrie, Mongolska a Ukrajiny vydaly s mapkami a testy vyhledávat označená zvířata a získávat o nich potřebné
informace. Díky vstřícnosti vedení pražské zoologické zahrady
měly děti vstup volný. Zkušenost s prací s dětmi imigrantů a jejich rodinami, které se potýkají se znalostí jazyka, pochopením
nového prostředí a jeho zvyků, často i malou tolerancí okolí, byla
pro nás velmi cenná. Nejen posunutím našich organizačních
hranic, ale i zkušeností setkání s tím, že to můžeme být naopak
zase my, kdo podá ruku někomu, kdo ztrácí jistotu rodné země
díky válce, nesvobodě, špatným ekonomickým podmínkám.

Akce sdružení podzim – zima
• 20. 10. – Voršilské lodičky – 15.00 hod. – rybníček za hotelem
Zdenka, soutěž o nejlepší model lodičky v různých kategoriích,
včetně jeho vyplutí na vodu, ke cti ctihodné panny Voršily.
• 10. 11. – Průvod sv. Martina – 17.00 hod. – sraz s lampiónky
a světýlky u kostela sv. Václava
• 23. 12. – Betlémské světlo – 15hod – Burza – tradiční setkání
a předávání skauty přivezeného světla zapáleného v betlémské
jeskyni Narození páně.
• V listopadu se také budeme podílet na Benefici pro naši ZŠ Josefa Kubálka.
Těšíme se na vás! Za Občanské sdružení pro Všenory:
Z výpravy do Staré Boleslavi

Lucie Kölbersberger, www.osprovsenory.estranky.cz
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Středisko pro volný čas zahájilo
školní rok
V týdnu od 16. do 20. září 2013 zahajují
svou činnost volnočasové aktivity SVČ pro
předškoláky, školáky, dospělé a seniory.
Středisko působí ve Všenorech a dalších
obcích v okolí Prahy a nabídne ve školním roce 2013/2014 své služby bezmála
šesti stům dětí. Jako v minulých letech
naleznou rodiče v nabídce útvary zaměřené na cizí jazyky, sportovní a pohybové
činnosti, výtvarné, hudební a dramatické
umění, vzdělávání pro studijně nadané
děti nebo doučování.
Novinkou v nabídce je řada kroužků
pro předškoláky. Rozšíření nabídky
souvisí s otevřením mateřské školky
Hobík, s níž SVČ částečně spolupracuje. Aktuální nabídku včetně termínů
konání kroužků naleznete na webových
stránkách střediska www.svcvsenory.
cz, kde je ke stažení též přihláška. Přihlašovat se je možno přímo lektorům
nebo v ateliéru SVČ Všenory ve druhém poschodí budovy pošty. Lektoři
se na děti velmi těší a přichystali více
společných akcí pro veřejnost, aby byla
činnost střediska prezentována co největšímu počtu rodičů.
První z nich proběhne na přelomu října a listopadu. Na programu je divadelní
představení dětí z dramatického kroužku.
Akci obohatí atraktivní hudební program
lektorů-hudebníků. K představení se využije podkrovní prostor budovy, v níž půso-

Akademie pro seniory, tradiční slavnost pod otevřeným nebem spojená s přednáškou s plenérovou
malbou či kresbou

bí školka Hobík. Jedná se o bývalou školu
v ulici Karla Majera vedle pošty.
Činnost zahajuje tento týden také Akademie pro seniory, která bude i nadále
nabízet zajímavý, poučný, ale i zábavný
program pro své pravidelné studenty, jejichž počet přesáhl třicet. Budeme akademii propagovat také v okolních obcích
a za velmi příznivé školné nabízet přednášky lidem z okolí Všenor. Začínáme návštěvou Vyšehradu a Novoměstské radnice už v neděli 15. září.

Z novinek Akademie můžeme uvést
právnické minimum, etnografie bude
pokračovat specialitami kuchyně severní
Afriky nebo životem v okupované Palestině. Akademie nabídne i další kulturní
a vzdělávací program: exkurzi do slavné
drážďanské galerie starých mistrů v zámku Zwinger, mezigenerační zpívání, výuku
dějin umění, medicíny, informatiky a literární seminář. Žhavou novinkou je cvičení
pro seniory, které bude probíhat dvakrát
měsíčně.

Školka Hobík v plném provozu
Školka zahájila činnost 2. 9. Adaptační týden proběhl v poklidu,
děti s panem učitelem Orlíkem (na fotografii) oživily prostory bývalé základní školy u kostela, která několik let hledala uplatnění.
Děti mají k dispozici velkou a malou hernu, výtvarnou dílnu, jídelnu a ložnici. Na vybavení hračkami, didaktickými hrami a pomůckami se sponzorsky podílela řada obyvatel Všenor, za což jim
vřele děkujeme.
Od 9. 9. začala školka realizovat školní program a od 16. 9. bude
výuka a hry doplněna o specificky zaměřené kroužky. Děti budou
moci v rámci školného navštěvovat výtvarný kroužek, angličtinu
a hru na flétnu. Další nabídku kroužků, informace o vzdělávání
a aktuality ze života školky naleznete na webu www.hobiksvc.cz.
Školka má velkou kapacitu, můžete tedy přihlásit i Vaše děti!
Prohlídka budovy a diskuse s učiteli a vedením školky je možná
po předchozí telefonické domluvě. Školka Hobík je soukromé
zařízení vybudované se souhlasem vedení obce. Školku zřizuje
vzdělávací společnost C. I. E. L. s r. o.
Za SVČ Petr Koubek, lektor SVČ

Děti ze školky Hobík s panem učitelem Orlíkem
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Škola v novém školním roce
Slovo paní ředitelky
2013/14
Celá škola se vydá
PO STOPÁCH
Po stopách je název našeho letošního
celoškolního projektu. Pro děti znamená
zkušenosti a získané dovednosti, které
při běžných hodinách nemohou získat.
Proto jsou projekty
důležitou součástí
vzdělávání.
Stále
více se nám daří
propojovat všechny součásti naší
školy, tedy nejen 1.
a 2. stupeň, ale také
naši
mateřskou
školu.

Projekty školy
Ve škole organizujeme projekty sami,
ale také se účastníme evropských projektů a projektů vypisovaných krajským
úřadem jako partneři. Tyto projekty jsou
pak pro nás zdarma. Není ale vždy jednoduché se do vybraného projektu zapojit,
protože míst je méně než zájemců. Proto jsme rádi, že se pro tento školní rok
podařilo získat dva projekty zaměřené
na přírodovědné a technické předměty
pro 2. stupeň – Triangl a V technice je
budoucnost (ve spolupráci s Národním
technickým muzeem). Dále jsme vstoupili do projektu, který budeme využívat
ještě několik let – do projektu kariérového poradenství pro žáky 9. ročníků

s názvem Odplouváme dál. Výuku soudobých dějin zatraktivní a zkvalitní projekt společnosti Člověk v tísni Příběhy
bezpráví.
V tuto chvíli je ještě otázkou, zda se nám
podaří získat dotaci na program primární
prevence, o který budeme žádat za naši
školu. Víme ale, že máme možnost zapojit se do programu Zdravá abeceda pro
mateřskou školu, školní jídelnu a školní
družinu, který je věnovaný zdravému životnímu stylu.
Nezapomínáme ani na stálý rozvoj naší
profese. Protože jsme v loňském školním
ukončili tříletý program vzdělávání pedagogického sboru od společnosti Step by
step, jsem velmi ráda, že se podařilo zapojit naši školu do projektu Školy v pohybu,
ve kterém najdeme pokračování našeho
profesního růstu.
Projekty, které organizujeme sami, jsou
různorodé, ale vždy sledují výchovné a vzdělávací cíle naší školy. Za všechny jmenuji
např. Sportovní září, již zmíněný celoškolní projekt Po stopách, projekt podporující
výuku angličtiny spojený s výjezdem do zahraničí, akce a projekty jednotlivých tříd.

Kroužky naší školy
Škola je otevřená pro každého, kdo organizuje volnočasové a vzdělávací aktivity
pro děti, ale i dospělé. Proto se také rozrůstá nabídka toho, co ve škole v době mimo
vyučování najdete. Podívejte se do přiložené souhrnné tabulky. (str. 10, 11)

Poděkování
Před prázdninami byly zrekonstruované místnosti v budově 1. stupně, které původně sloužily jako obecní úřad,
a vznikla tak nová třída se zázemím.
Přes prázdniny se tentokrát i budova
2. stupně naší školy oblékla do nového kabátu. Dostala střechu, nová okna
a zateplenou fasádu. Byla také napojena
na vodovodní řád, a tak již ve škole teče
pitná voda. Děkujeme především Obecnímu úřadu Všenory, ale také Obecnímu
úřadu Lety, který se podílel na financování nové třídy.

Zveme Vás do školy!

Krátce
Všenorský víceboj
Poslední zářijovou středu se všichni žáci napříč ročníky a všichni učitelé zúčastní Všenorského víceboje,
kterým se naváže na loňský Olympijský desetiboj. Žáci budou sportovat v deseti smíšených družstvech
v osmi sportovních disciplínách. Ducha prověří ve vědomostním testu se
sportovní tématikou. Věříme, že tento
sportovní projekt bude vstupní bránou k celoročnímu projektu Po stopách, v němž budou po celý školní
rok zachována smíšená družstva.
L. Bělohlávková

Kdykoliv během roku Vás rádi přivítáme ve škole. Den otevřených dveří nepořádáme
– to proto, že dveře do školy máme otevřené pořád. Stačí se jen předem domluvit.
Během školního roku se spolu s námi můžete zúčastnit našich pravidelných akcí,
na kterých vítáme veřejnost. Budete-li mít čas, přijďte na Zábavné benefiční odpoledne (v sobotu 16. 11.), Vánoční zpívání (v pondělí 16. 12.), Škola nanečisto, Závěrečnou
slavnost projektu Po stopách a na Vyvádění deváťáků.
Zábavné benefiční odpoledne ve prospěch naší školy – v sobotu 16. 11.
V letošním roce budeme díky rodičům pořádat 2. ročník Benefičního odpoledne. Zapište si náš termín, sobotu 16. 11., přijďte školu podpořit, zároveň se setkat třeba i se
známými a pobavit se. Peníze, které během Benefice získáme, jsou určeny na vybavení naší školy a školky pomůckami. Naším cílem je získat škole během odpoledne co
největší finanční částku. Uvítáme každého, kdo nám pomůže s organizací, kdo nám
věnuje své výrobky nebo služby do aukce a do tomboly a samozřejmě Vás všechny, kdo
přijdete na samotné odpoledne s rozhodnutím školu finančně podpořit! Máte-li chuť
zapojit se do organizace, kontaktujte vedení školy. Ti, kdo Benefici iniciovali a jsou těmi
hlavními, kdo ji organizují, jsou právě rodiče a přátelé školy.
Mgr. Renáta Bartoníčková, ředitelka školy
Těším se s Vámi na viděnou! 
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NABÍDKA KROUŽKŮ probíhající v
Josefa Kubálka Všenory – školní rok
kroužek

umístění

den

čas

cena na p

KARATE pro děti

tělocvična ZŠ

út nebo čt (dle časových
možností zájemců)

podvečerní hodiny

info u lektora

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

1. stupeň ZŠ

celý týden - dle zařazení
do kurzu

dle zařazení do kurzu

dle zařazení do ku

ZAČÍNÁME S POČÍTAČEM
(2. - 5. tř.)

PC učebna na 2. st. ZŠ

úterý

15 - 16 hod

1000,- Kč

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ
MS OFFICE 2010, INTERNET
(pro děti od 5. tř.)

PC učebna na 2. st. ZŠ

čtvrtek

16 - 17 hod

1500,- Kč

info u lektora

 pro základní školu

ArteRADKY (pro 1. i 2. st.)
kreativní výtvarka s keramikou

keramická dílna, ZŠ 2. st.

čtvrtek

mladší 15 - 16:30 hod,
starší 15:45 - 17:15 hod, (časy
mohou být podle potřeb dětí
individálně pozměněny)

KROUŽKY SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

MŠ

pondělí

15:30 hod

cena materiálu - s

KURZY PC

PC učebna na 2. st. ZŠ

večerní, víkendové nebo
individuální - dle kurzu

dle kurzu

dle kurzu

NABÍDKA SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

 pro mateřskou školu
VYŠÍVÁNÍ

 pro dospělé

Kubálkův odkaz aneb „Za poznáním s odhodláním“
V letošním školním roce bychom rádi
navázali na loňský celoroční projekt, probíhající na druhém stupni ZŠ, jehož vyústěním byly dva výjezdy žáků do zahraničí. Šesti žákům škola přispěla na cestu
do USA a Velké Británie a ocenila tak jejich celoroční úsilí ve vědomostních soutěžích, osobní pokrok i morální kvality.
Letos bychom chtěli opět podpořit zájem
žáků o intenzívní dobrovolnou práci navíc,

zejména při studiu cizích jazyků. Pro lepší dostupnost a menší finanční náročnost
jsme se rozhodli uskutečnit jarní návštěvu
-10-

Londýna nebo některé anglicky mluvící evropské země. Tentokrát se ale budou moci
naši žáci závazně přihlásit již dopředu. Tím
výrazně snížíme cenu za dopravu a budeme moci dětem připravit „poznávací program na míru“. Několika vítězům soutěže
by škola opět ráda na cestu přispěla. Jakoukoli Vaši pomoc na podporu tohoto projekI.Hlůžeová
tu vítáme.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Základní škole a mateřské škole
2013/14
kontakt – kontaktujte

pololetí

urzu

sdělí lektorka

lektor

přímo lektory kroužků, je možné
zájem nahlásit také vedení školy
a škola předá informaci lektorovi

kdy začíná

organizátor

Milan Kotouč

774 44 66 96

po polovině září

M. Kotouč, policie

Mike Prentice/ Richard
Cammeron

info@easyspeak.cz, 773 138 533 od 16. 9. 2013

Jazyková škola Easyspeak

Aleš Liber

pcakademie@seznam.cz;
602 395 228

od 17. 9. 2013

PC Akademie Všenory

Aleš Liber

pcakademie@seznam.cz;
602 395 228

od 19. 9. 2013

PC Akademie Všenory

Radka Charapovová

radka.ch@email.cz,
724 810 848

od 19. 9. 2013

Radka Caharapovová,
výtvarnice, pedagog pro ZUŠ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

paní Koldínská

osobně v MŠ, nebo
775 292 622; 25771 1692

Aleš Liber

pcakademie@seznam.cz;
602 395 228

dle možností přihlášených
účastníků

PC Akademie Všenory

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

viz. nabídka SVČ

podprobnosti v MŠ Všenory

Celoroční projekt

Projekt Triangl

Jedním z cílů celoročního projektu Po stopách je poznání místního regionu a jeho
okolí v několika oblastech zájmu (řemesla,
hrady a zámky, technické památky, přírodní
památky apod.). Žáci budou po celý školní rok v projektových dnech spolupracovat
ve smíšených družstvech napříč ročníky,
čímž chceme vytvářet pozitivní a přátelskou
atmosféru a též vést k prevenci sociopatoloL. Bělohlávková
gických jevů na naší škole.

Všenorská škola se v roce 2013 zapojí do projektu Triangl, který by měl
podporovat zájem žáků o přírodovědné obory. Je financován z peněz
Evropské unie a jeho náplň je velmi
hodnotná. Obsahuje besedy s vědci,
exkurze i laboratorní práce s nejmodernější technikou. Je určen pro žáky
7. , 8. a 9. ročníku.
A. Brosková
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Děti a pedagogové ZŠ v novém školním roce

Ekologie ve školní kuchyni Víčka pro dobrou věc
Naše škola je zapojena do ekologického
sběru použitého rostlinného oleje, který
se shromažďuje ve školní jídelně. Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní
prostředí.

Již druhým rokem sbíráme víčka ve spolupráci RC Leťánek.
Vždy se nám podařilo nasbírat přes 100 kg. Proč sbírat víčka? Pro
někoho jsou víčka jen odpad, pro postižené děti poklad, který
pomáhá rodičům se zaplacením léčby, rehabilitace, nákupu
S. Kreuzigová
zdravotního materiálu…

Nové složení pedagogického sboru a dětí v MŠ
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75 let všenorské školy
Na konci srpna roku 1938 byla ve Všenorech slavnostně otevřena škola, o jejíž
vybudování se zasloužilo tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou Petrákem.
A že to neměli vůbec snadné. Ke svému
výročí dostala budova letos v létě zgruntu
nový kabát. Zakladatelé školy by jistě měli
radost, že potomci pokračují v jejich osvíV. Veselý
ceném díle.

Soudobé dějiny
ve výuce
Škola se zapojila do projektu PŘÍBĚHY
BEZPRÁVÍ, který obsahově zajišťuje organizace Člověk v tísni. Filmové dokumenty,
historické materiály a besedy doplňují výuku dějin 20. století s důrazem na odhalování podstaty společenského a politickéV. Veselý
ho násilí.

Slavnostní otevření budovy ZŠ v roce 1938, archiv ZŠ

V technice je budoucnost

Naše škola je jednou z deseti ve Středočeském kraji, která se zapojila do projektu
V TECHNICE JE BUDOUCNOST. Ten-

to projekt, který je financován ESF, nám
má pomoci začlenit technická témata
do výuky. Jeho cílem je také prohloubit
spolupráci vybraných ZŠ a Národního
technického muzea a zatraktivnit řemeslné i technické obory. Žáci navštíví sedm
workshopů v prostorách NTM v Praze,
na které budou navazovat exkurze. První
z nich se uskuteční již v říjnu, kdy navštívíme automobilku v Mladé Boleslavi.
J. Procházková

Volba povolání

Od tohoto školního roku se podílíme
na projektu Republikového centra vzdělávání ODPLOUVÁME DÁL, zaměřeného na kariérové poradenství. Cílem je
využití moderních testových diagnostických metod, které umožní žákům
osmých a devátých tříd lepší orientaci při volbě střední školy a budoucího
profesního zaměření. Projekt je podporován Evropským sociálním fondem
a Středočeským krajem.
V. Veselý

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do recyklačního
projektu RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme
si svět!
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Ve škole máme
umístěny sběrné nádoby, zelenou na použité baterie a červenou na drobné vysloužilé elektrozařízení.
Recyklohraní umožňuje školám získávat
za zpětný odběr elektrozařízení a baterií
body, za které potom škola může získat
hodnotné odměny.
Plakát k projektu tvořili žáci čtvrté a šesté třídy.
Více informací získáte na www.recykloZ. Valešová
hrani.cz

Plakát Recyklohraní od žáků 4. a 6. třídy
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Zahrádkářské kalendárium

Podzim v okrasné a ovocné zahradě
Začátkem měsíce pokračujeme s podzimním výsevem trávníků, neboť v posledních
letech se stále častěji vyskytují nepříznivé
podmínky pro jarní výsev. Půda v nižších,
sušších polohách není dostatečně nasycena vodou při minimálním výskytu sněhové
přikrývky a teploty v dubnu a květnu často
dosahují až hodnot 30 °C. Souběh vysokých
teplot a nedostatečné závlahy způsobují úplné vyhynutí vysetého trávníku či jeho nevyhovující vzhled a složení. Nepříznivý průběh
počasí nejvíce postihuje druhy s drobným
osivem a pomalým počátečním vývojem
(psinečky, lipnice luční). V horkém a suchém počasí u těchto choulostivých druhů,
do doby než dostatečně zakoření, nestačí
ani umělá závlaha poskytovaná v intervalu
24 hodin. V takových podmínkách přežívají
jen druhy s největšími obilkami a rychlým
počátečním vývojem (jílek vytrvalý, kostřava
rákosovitá), výsledkem bývá silně zaplevelený trávník. Jednou z možností zvýšení pravděpodobnosti úspěšného založení trávníku
v teplých oblastech s nedostatkem srážek je
pozdně letní až podzimní termín setí. Lze jej
s úspěchem použít i v jiných polohách, po-

kud jsme výsev nestihli na jaře. Vlivem nižší
teploty vzduchu i půdy, intenzivnější tvorby
rosy a kratší délky světelného dne dochází
k omezení výparu a vyseté trávy se lépe vyvíjejí. Před příchodem zimního období vytvářejí rostliny menší množství nadzemní
biomasy, ale dobře zakoření a na jaře snášejí
přísušky i bez závlahy. Současně dochází
k podstatně menšímu zaplevelení (zejména
u teplomilných druhů trávy). Optimální teploty pro klíčení jsou u většiny trav mírného
pásma mezi 16 – 25 °C. Minimální teploty se
pohybují mezi 2,5 až 3,6 °C.
Od 10. září je možné prodávat sadbu
drobného ovoce, ostatní druhy až později.
Termíny platné u nás však neplatí pro výpěstky z okolních zemí. Není tak výjimkou,
že na trhu jsou již koncem září nabízeny
výpěstky broskvoní zbavené předčasně
listí. Není jisté, zda stromek řádně skončil
vegetaci a má nashromážděný dostatek
zásobních látek nutných k dobrému zakořenění i dalšímu růstu a také k překonání stresu, kterým stromek prošel do doby
výsadby na novém stanovišti. Jáma pro
stromky i keře má být dostatečně prostorinzerce
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ná a do větší hloubky vyhnojená zásobním
hnojením a stopovými prvky. Do kořenové
vrstvy přijde zahradní zemina s kompostem
a nad ní spodní, podorniční část. Pokud
chceme stromek zasadit ihned po příchodu
domů, musíme ponořit kořenový bal alespoň na hodinu do vody, aby rostlina nasála
vláhu. Tím se sníží stres, který na ní bude
na novém stanovišti působit. Necháme-li
stromek půl dne volně ležet bez ošetření
a až později jej zasadíme, stromku nepomůže ani velká závlaha. V půdě totiž probíhají
procesy, které mají vliv na poutání vody. Ta
pak pro kořenový systém není dostupná.
Pro dobré zakořenění můžeme též použít
různé gelové přípravky sloužící k ošetření
kořenů se schopností poutat velké množství vody. I poté musíme stromek důkladně zalít. Kůl zatlučený ještě před výsadbou
slouží stromku jako opora a měl by jej chránit i před únorovým sluncem, které bývá
příčinou vzniku mrazových trhlin či desek
na ohřívané ploše kmínku. Úvaz musí být
volný, aby stromek v klesající zemi nezůstal viset na pevném úvazku ve vzduchu.
Zpracováno dle Zahrádkáře č. 10,11/2012 a 12/2011, Z.Š.

sport

Přijďte fandit všenorskému fotbalu
Rozpis mistrovských soutěží dospělých 2013/2014 - podzim
„A“ – I. A tř., sk. A
Den
Datum

Hodina

V
D

Soupeř

Sobota 5. října

16.00

V

FC Jílové

Neděle 13. října

16.00

D

SK Votice

Neděle 20. října

15.30

V

SK Lhota

Neděle 27. října

14.30

D

FK Fercom Týnec n/ S.

Sobota 2. listopadu

10.30

V

SK Hvozdnice

Neděle 10. listopadu

14.00

D

SK Slaný

Sobota 16. listopadu

13.30

V

Slovan Hradištko

„B“ - IV. tř., sk. B
Den
Datum

Hodina

V
D

Soupeř

Sobota 5. října

16.00

D

Sokol Vonoklasy „B“

Neděle 13. října

16.00

V

SK Kazín

Neděle 19. října

15.30

D

FK Mníšek p/B „B“

Neděle 27. října

15.30

V

Kytín

Neděle 2. listopadu

14.00

D

Vestec „B“

Zprávy z házené
Vážení přátelé všenorské házené,
rád bych Vám přiblížil současné dění
v našem oddílu HC Všenory. Jako vždy
začneme informacemi o našich nejmenších hráčích. Po dlouhé době nám Pražský svaz házené otevřel opět soutěž pro
mladší žáky. Hraje se turnajovým způsobem jednou za čtrnáct dní u hostitelského družstva. V jeden den absolvuje
každý tým čtyři mistrovské zápasy. Náš
oddíl již tento turnaj s úspěchem pořádal a to 7. září 2013. Tento den bylo krásné počasí, a proto se také zanedlouho
celý areál zaplnil dětmi i dospělými. Co
se týká sportovních výsledků, tak ty ne-

byly úplně příznivé, ale na druhou stranu byla vidět snaha všech hráčů o neustálé zlepšování.
A-tým dospělých vstoupil do soutěže
po letní přípravě rovnou vítězně. V souboji s léta nejlepším týmem Praha 4 B,
se ukázalo, že čím méně jsme pracovali
na herní činnosti, tím více jsme zvyšovali sebevědomí týmu, hlavně díky našim
společným kulturním akcím. Tento tým
jsme porazili o šest branek. Věřím, že toto
tempo a vítězný trend udržíme minimálně po celý podzim.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem
účastníkům brigády v sobotu 14. září, kdy
-15-

Zářijový turnaj mladších žáků

jsme zlepšovali stav přilehlých ploch hřiště a také prostory současné klubovny.
Děkujeme za pozornost našim zprávám!
za HC Všenory Richard Feglar


inzerce

PC Akademie Všenory pořádá:

Počítačové kurzy pro
začátečníky i pokročilé.
● večerní kurzy
● víkendové kurzy
● individuální konzultace

Nabízíme:

Základy ovládání PC.
Základy práce s Internetem.
Aplikace MS Office 2010.
Zahájení v průběhu září 2013.
Informace a přihlášky na tel. 602 395 228

www.pcakademie.cz
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