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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2011 spěje do finále a to je jako vždy důvodem k vyhodnocení
činnosti Obecního zastupitelstva v naší obci.

V tomto vydání se také dočtete:

Co se letos podařilo uskutečnit?

- dokončit a zprovoznit multifunkční dům Na Závisti a to převážně
z přidělených prostředků z ROP Středočeského kraje. Kromě
OÚ zde postupně zahájila provoz knihovna s čítárnou a zdejší
společenský sál se stal již několikrát místem konání zdařilých
kulturních akcí, z nichž stojí za zmínku jmenovat koncert houslisty
České filharmonie Mgr. Pavla Nechvíleho za klavírního doprovodu
profesora Šarouna či koncert kytarového mistra Štěpána Raka
nebo Cecilské slavnosti s velmi hojnou účastí z řad mladší i starší
generace. Klubovna ve druhém patře slouží několikrát v týdnu
k setkávání dětí. Všem nadšencům, kteří se ve svém volném čase
organizačně či vlastním účinkováním podílejí na všech podobných
akcích včetně náročné práce s dětmi, bych chtěl touto cestou
poděkovat za jejich osobní přínos k utváření společenského života
v obci Všenory.
- s využitím přidělených prostředků ze SFŽP dokončit zateplení
budovy prvního stupně naší ZŠ a MŠ vč. změny topného
systému a to, jak doufám, ke spokojenosti všech uživatelů tohoto
objektu.
- provést opravy asfaltových povrchů některých komunikací
v obci a to zejména v ulici Květoslava Mašity, která je dopravně
ze všech nejfrekventovanější.
- umístit tabulky s názvy většiny ulic v obci a usnadnit tak
orientaci lidem, kteří k nám přijíždějí poprvé. Tam, kde názvy ulic
chybí, budou doplněny v příštím roce.
- za účelem částečného zlepšení vzhledu obce, zajistit zahradnické
úpravy parčíků před samoobsluhou JEDNOTY a Na Burze.
- získat dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci místních
komunikací. Jedná se o ulice Na Návsi, Karla Majera a Václava
Křena. Na přelomu roku bude vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele, během prvního pololetí 2012 by měla být stavba
dokončena.

Co se tak úplně nepodařilo?

- obec sice obdržela dotaci na projekt „Modernizace a rozšíření
MŠ“, což nás všechny zainteresované nadchlo nejenom z důvodu
možnosti umisťování vyššího počtu dětí, ale zároveň i z hlediska
vytváření dostatečného zázemí pro další vývoj naší školy. Ale na
základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby však
zastupitelstvo po dlouhém zvažování většinou hlasů rozhodlo od
realizace stavby odstoupit a přidělenou dotaci nečerpat.
I v případě využití nejnižší nabídkové ceny totiž finanční účast
obce několikanásobně převyšovala původní rozpočtový předpoklad.
Toto rozhodnutí asi zarmoutí některé rodiče i zaměstnance ZŠ
a MŠ, ale z hlediska nutnosti finančního zajištění provozu obce
dobudoucna se jeví jako rozumný krok. A to i s přihlédnutím
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k nepříliš optimistickým prognózám hospodářského vývoje,
na kterém je obec závislá prostřednictvím přidělování státem
vybraných daní.
- počáteční rychlý postup stavební firmy a některá prohlášení
pracovníků při výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu
V Chaloupkách i v dalších ulicích nás naplnila optimismem, že
práce budou ukončeny tak, aby se nově vybudované řady daly
zprovoznit co nejdříve. Zhotovitel však v tomto případě využil
možnosti dané smlouvou (dokončení díla je smluvně zajištěno
do poloviny příštího roku) a přesunul uvolněnou výrobní kapacitu
na stavby s dřívějším termínem dokončení. Navíc argumentuje
tím, že v době začínajících mrazů je napojování polyetylénových
materiálů v rozporu s technologickými předpisy; i tím, že když na
jaře zde budou mít k dispozici celou pracovní četu, umožní jim to
lépe odstranit případné následky zimního období a připravit vše
stavebně i administrativně pro zdárný průběh kolaudace. Všechny,
kterých se tato situace přímo dotýká, si tímto dovoluji požádat
o ještě několikaměsíční strpení a tlumočit jim omluvu vedení firmy
CH&T i mojí.
Poznámka: přicházejí zimní měsíce a s nimi i možnosti sněhových
nadílek a náledí, což pro naši obec umístěnou převážně v kopcovitém terénu, není z dopravního hlediska období zrovna příjemné.
Proto bych chtěl touto formou připomenout, že v době případných
kalamit bude potřeba jako vždy projevovat více trpělivosti, tolerance
a pochopení. Ne pokaždé se podaří zajistit průjezd či průchod ihned
a na požadované úrovni. Zároveň bych chtěl požádat majitele
vozidel, kteří parkují v úzkých či strmých ulicích, aby počítali
s tím, že musí umožnit bezproblémový průjezd popelářských, příp.
i fekálních vozů na zasněžených vozovkách. V této souvislosti bych
také rád předem poděkoval všem, kteří odklízejí sníh z chodníků
před svými domy.
Na závěr tohoto stručného zhodnocení obecní činnosti v roce
letošním, bych Vám rád všem jménem celého obecního zastupitelstva popřál, abyste prožili hezké a příjemné Vánoce a potom
pokud možno šťastně a ve zdraví celý příští rok 2012!
Zdeněk Seidler
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Uplynulý rok a další vývoj naší obce očima zastupitelů
V říjnu 2011 uplynul rok od komunálních voleb. Požádali jsme proto zastupitele naší obce o vyjádření k tomu, jak hodnotí uplynulý první rok
fungování zastupitelstva v novém složení a jaké jsou jejich další představy o budoucnosti obce. Jejich odpovědi jsou uvedeny v následujícím
textu, z technických důvodů se nám nepodařilo do tohoto vydání zařadit vyjádření všech zastupitelů, chybějící odpovědi a názory budou obsahem
dalšího čísla.
■ Překvapilo Vás na Vaší funkci něco, s čím jste původně
nepočítal?

kanalizace, vodovodu a plynofikace přistoupit ke zlepšení povrchu všech
silnic, vybudování chodníků a zkrášlení obce – zeleň apod.

Richard Feglar, stavební odbor: Nepřekvapilo, protože jsem v této
funkci již druhé volební období.

Ing. Petr Samek: I nadále zůstává mojí prioritou kontrola hospodaření
obce, udržení rozpočtu v kladných číslech a neuvedení obce do dluhové
pasti. Další prioritou i v návaznosti na práci ve Školské radě je podpora
naší základní a mateřské školy. Udržení školství v naší obci je, myslím
si, jednou z priorit nás všech.

Ing. Jan Chalupecký, předseda školského výboru: Neberu to jako
překvapení, ale komplikovanost legislativy a doplňkových pravidel,
neulehčuje malým obcím život. Malá obec musí vyhotovit veškeré
dokumenty stejně jako třeba město Praha.
MUDr. Svatava Pajdlová, předsedkyně sociálního a zdravotního
výboru: Jsem v zastupitelstvu delší dobu, takže pro mne překvapení
nenastala.
Ing. Petr Samek, předseda finančního výboru: Dá se říci, že ano.To
co mě nejvíce překvapilo, byla skutečnost, že ač se naše názory a postoje
v předvolebním klání mnohdy lišily, v konečné fázi se vždy snažíme najít
společnou řeč v zájmu obce. A to, si myslím, je dobře, neboť na komunální
úrovni není možné mezi sebou bojovat, ale nutností je spolupráce.
Ing. Karel Škába, předseda kontrolního výboru: Spíše ne.
■ Nakolik se Vaše představy promítnuté do předvolebního
programu daří realizovat? Co se Vám při Vaší práci v zastupitelstvu
podařilo uskutečnit?
Richard Feglar: Představy a skutečnost se bohužel mírně rozcházejí,
neboť vše záleží pouze na penězích, které buďto přicházejí, nebo ne.
Ing. Jan Chalupecký: Při vstupu do zastupitelstva jsem neměl žádná
naivní očekávání. Jsem potěšen, že se naše škola vydala správným
směrem. Jsem rád, že se daří (i když pomalu) dodělat inženýrské sítě
v oblasti Mokropes a některých dalších částech obce. Věřím, že se nám
podaří opravit budovu školy pro 2. stupeň.
MUDr. Svatava Pajdlová: I přes nedostatečné finanční dotace naší obci
se daří (jako už po mnoho roků) vyčlenit z rozpočtu částku 100 000.- Kč
na jeden rok pro sociálně slabší občany (tzn. pro důchodce, samoživitelky,
občany zdravotně postižené a občany nacházející se v akutní sociální
tísni). Takovéto příspěvky nejsou samozřejmostí a jsem ráda, že vždy
v zastupitelstvu byla tato částka odsouhlasena.
Ing. Petr Samek: Za sebe mohu prohlásit, že věci, které jsme měli
v předvolebním programu se daří naplňovat. Jako příklad mohu uvést
nové webové stránky obce, prohloubení spolupráce se školou, drobné
úpravy zeleně v obci, prověrka některých smluv s dodavateli a jejich
aktualizace ve prospěch obce.
Ing. Karel Škába: Práce v zastupitelstvu je založena na kolektivním
rozhodování. Přijatá rozhodnutí jsou výsledkem jednání, případně
kompromisů. Necelý rok mé funkce (nastoupil jsem jako náhradník za
odstoupivšího pana Schmitta) je příliš krátký na bilancování.
■ Jaké jsou Vaše osobní priority související s Vaší funkcí v zastupitelstvu do budoucna?
Richard Feglar: Nemám žádné priority tohoto zaměření. Chci pouze
poctivě plnit, to co jsem před volbami voličům sliboval. Moje priority
jsou v jiných odvětvích, například sportovním. Takže se asi nabízí říct,
že mojí prioritou je podpora sportu ve Všenorech. Ale toto může plácnout
kdokoliv a je to laciné.
Ing. Jan Chalupecký: Byl bych spokojen i s malým přispěním k tomu,
že se zde občané budou cítit více doma. Je velkou škodou, že si sami
ničíme obec. Rozbíjíme si lavičky, lampy, házíme nepořádek kolem sebe,
v kamnech pálíme i to co tam nepatří. Necháváme přerůst naši zeleň
do chodníků. Též mnoho lamp osvětlení je zarostlých v bujné vegetaci
a svítí téměř zbytečně.
MUDr. Svatava Pajdlová: Udržet nadále tento trend. Po dobudování

Ing. Karel Škába: Přispět využitím svých dosavadních životních
zkušeností k prospěchu a rozvoji obce
■ Jak by se podle Vás měla obec dále profilovat? Co by měly být
její hlavní strategické cíle a priority?
Richard Feglar: Než skončí dotační období, získat co nejvíce peněz
na nekonečně dlouho rozjeté projekty.
Ing. Jan Chalupecký: V budoucnosti se nezbavíme statutu noclehárny
Prahy. I vzhledem k trvalému úbytku dětí musíme maximálně podporovat
naši školu. Měli bychom dále udržovat relativně zelené prostředí naší obce.
Zde vidím velký prostor pro iniciativy kolem hrobky nad rybníkem. Touto
cestou bych rád poděkoval všem, kteří vytvářejí nejrůznější aktivity pro
naše děti a i spoluobčany. Dík patří též těm, kteří nejen na svém pozemku,
ale i za plotem pečují o pořádek či údržbu zeleně. Velký dík patří i těm,
co po jiných spoluobčanech sbírají odpadky apod.
MUDr. Svatava Pajdlová: Vedle výše zmiňovaného ještě více zlepšit
kulturní život v obci (koncerty, výstavy, besedy) v nově rekonstruované
budově obecního úřadu.
Ing. Petr Samek: Jak jsem již uvedl výše, prioritami obce by mělo
být školství, zabezpečení základních funkcí a rozvoj obce (kanalizace,
vodovod, opravy komunikací, modernizace některých ploch,… )
Ing. Karel Škába: Dokončení infrastruktury v obci (vodovod, kanalizace,
plyn, komunikace) s využitím všech dostupných dotačních titulů.
■ Co byste přál/a sobě a občanům Všenor do nového roku 2012?
Richard Feglar: Nejvíc zdraví. Pak je předpoklad, že se dostaví
ostatní.
Ing. Jan Chalupecký: Přeji všem hodně zdraví, pohody v rodinách,
úspěchy v pracovní oblasti, to aby naše obec byla naším domovem.
Máme velkou výhodu, patronovi naší země sv. Václavovi je zasvěcen
náš kostel, zkusme se navzájem chovat podle jeho zásad.
MUDr. Svatava Pajdlová: Zdraví, spokojenost a trochu humoru
v uspěchané době.
Ing. Petr Samek: Všem občanům popřeji to základní – pevné zdraví,
protože to je základní podmínka, abychom si mohli plnit naše přání.
Ing. Karel Škába: Hlavní je stálé zdraví, ale ve vztahu k obci hlavně
dostatek finančních prostředků do rozpočtu obce na dokončení infrastruktury
Pavel Nechvíle z výboru ochrany životního prostředí zvolil po dohodě
formu odpovědi na naše otázky méně strukturovanou, o to však více
apelující:
Překvapilo mě, jak protichůdné názory na různé věci naši spoluobčané
mohou mít. Souhlasné názory se asi méně slyší, protestní a mnohdy i menšinová mínění však hlasitá jsou. Například plánovaná cyklostezka kolem
Berounky vzbudila (hlavně v Dobřichovicích) velkou nevoli. Argumenty,
že jako zelená strana nesmíme pokácet nějaký strom (je otázka kolik,
ev. vymyslet jiné řešení) a dovolit vyasfaltovat cyklostezku, jedině prý
mlatový povrch (není vhodný pro brusle, kdo ho bude udržovat), případně
povrch betonový (dilatační spáry) atd. Mám názor, že stromy je třeba
chránit, ale je třeba též zeleň v intravilánu obce obměňovat, mnohé staré



a přerostlé ohrožují bezpečnost spoluobčanů. Na takové, ač nerad, jsem
i vydal povolení ke skácení. A pak, i pár lidí a možná nejen pár, přesedne
z auta na kolo, nebo vypne televizi, vezme brusle a jde aktivně trávit svůj
volný čas na cyklostezku. I to mi hovoří pro tuto myšlenku. O bezpečnosti
odklonu cyklistů od automobilů nemluvě. Samozřejmě známe příklady
předražených cyklostezek, to je třeba pohlídat.
Byl jsem pro obnovu přestárlého ovocného stromořadí k brodu,
akce by bývala obec prakticky nic nestála, spoluobčané by stromy
vykáceli za dřevo na topení, děti by vysázely nové stromy v rámci
identifikace se svým rodištěm, stromy nabídli i sponzoři. Sklidil
jsem bouři nevole.
Dále mě stále trápí kvalita vzduchu v obci v zimním období. S mnoha
„hříšníky“ jsem mluvil, před časem i udělal např. v Chaloupkách
průzkum, zda chtějí plyn, vodu a kanalizaci. Dnes po instalaci plynu
je situace prakticky stejná jako dříve. Nejde vždy jen o ušetření peněz
za plyn. Někdy stačí i jen občas mrknout na komín, co z něj odchází,
nechat řádně rozhořet, nepálit mokré a nejhorší dostupné palivo, upravit
nastavení kotle. Zdá se Vám to logické? Ignorace okolí je snadnější.

Celostátní program Zelená úsporám měl tuto situaci zlepšit, nyní je
pozastaven, nakolik pomohl naší obci? Nasměroval jsem několik lidi
na tepelná čerpadla, investice do 150 tis. Kč, dotace 50 tis. Kč, dnes
si spokojeně a čistě topí. Tyto moderní technologie, jak ukázal např.
letošní Pragotherm, se vzrůstající oblibou a velkou konkurencí, dále
zlevňují. To by mohlo naší obci do budoucna více pomoci. Kdyby měl
někdo zájem o neodbornou, tedy firmou neplacenou konzultaci ohledně
čistého topení (nejen tepelné čerpadlo), může mě kontaktovat na p.nec@
seznam.cz, rád mu své zařízení předvedu a vysvětlím, co budu vědět.
Takže reakce občanů někdy překvapují, ale zamrzí mě vždy, jak málo někteří
skutečně zvažují argumenty opačného postoje. Vždyť to děláme sami pro sebe.
Do budoucna bych si přál, aby Všenory uchránily svůj dosavadní ráz
klidné a malebné vsi, nedotčené developerskou zástavbou, dokončily
své infrastruktury a zatraktivnily se opravou komunikací, kaple, cyklostezkou, udržovanou veřejnou i soukromou zelení. Máme krásný nový
Obecní úřad, nechť nám nabízí dobrý uřední servis i rozmanitý kulturní
život. A všem spoluobčanům přeji úspěšný nový rok, ať jim život v naší
obci dělá jen radost.

informace z OBECNÍHO ÚŘADU
Poděkování
Děkujeme paní Zdeně Čečelínové ze Všenor za dar obci - perokresby
domků, které stály ve Všenorech a Černolicích na počátku dvacátého
století. Autorem kreseb je manžel paní Čečelínové. Výtvarné práce budou
instalovány v prostorách nového obecního úřadu.
Obecní úřad Všenory

přeje redakce
Všenorského
všenorského zpravodaje

Inzerce

AUTOOPRAVNA BEER
Mechanické opravy osobních automobilů
Příprava a reallizace STK a emisí
Výměna čelních skel, Autoelektrika
Klempířské práce, Pneuservis
VŠENORY 486
Po-Pá: 7.30-12.00 13.00-17.00
TEl.: 257 710 872, 603 182 873



Základní škola a mateřská škola J. Kubálka ve Všenorech
Vážení čtenáři, opět Vás zdravíme ze školy!
Mnoho se toho u nás ve škole děje a tak na úvod jen vybrané události v bodech - co bylo, je a bude. Přejeme Vám příjemný předvánoční čas
a těšíme se v nejbližší době na shledání - třeba na Vánočním zpívání, nebo na Škole nanečisto.
Renáta Bartoníčková
Co se u nás dělo a děje?
- Zveřejnili jsme výsledky ankety z konce
šk. roku 2010/11 na webových stránkách školy
(www.skolavsenory.cz).
- 1. třída se učí číst a psát metodou Sfumato
- Hlavní událostí podzimních dní v naší škole
bylo Slavnostní odhalení pamětní desky Josefa
Kubálka, jehož jméno naše škola od září nese,
a s touto slavností spojené aktivity, výlety.
- Proběhl Den otevřených dveří.
- V rámci projektu Tanec do škol, ve kterém
jsme zapojeni, se uskutečnila ve škole pro žáky
2. stupně taneční dílna a následně žáci navštívili
divadlo Ponec a shlédli představení Fyzika v tanci
– pro většinu z nich to byl nevšední zážitek ať
již v kladném nebo záporném smyslu.
- Mateřská škola zorganizovala dušičkové
odpoledne v MŠ ve spolupráci s 5. třídou.
- Proběhla Mikulášská besídka v MŠ.
- Děti ze školky a malí žáčci byli poučeni
o svých zoubkách a o tom, jak se o ně starat.
(Dentální hygiena pro MŠ a 1. + 2. třídu)
- Již tradičně za námi přijeli draví ptáci
a přírodovědný pořad o nich.
- Začal projekt pro žáky zaměřený na
předcházení problémů – na komunikaci mezi
žáky a směrem k dospělým (systematická práce
s kolektivy tříd), který předchází cyklu primárně
preventivního pořadu v jarních měsících (ten bude
zaměřený na partnerství, protidrogovou osvětu,
partnerské vztahy, právní zodpovědnost …témata
dle věku žáků).
- Proběhlo další vzdělávání pedagogického
sboru – školení zdravotníků zotavovacích akcí,
v rámci projektu Step by step vzdělávání tentokrát
zaměřené na specifické poruchy učení u žáků,
dále seminář Respektovat a být respektován
paní Nováčkové, pro pedagogy MŠ i ZŠ
proběhla přednáška o logopedii s Mgr. Martinou
Barchánkovou .
- Žákovský parlament uspořádal charitativní
sbírku na podporu znevýhodněných občanů a dětí
Píšťalka.
- Klub ZN uspořádal ve škole pro děti koncert
skupiny D.O.H. a dvě filmová přestavení.
- V družině proběhla nevšední loutková
a vánoční dílna.
- Pod vedením pí. uč. Tulingerové vybraní
žáci naší školy v rámci Klubu mladých diváků
vyjíždějí na večerní představení do pražských
divadel.
- Díky projektu EU peníze školám probíhá
modernizace počítačové učebny, sítí a výměna
počítačů na celé budově základní školy.
Pedagogové budou vytvářet sady inovativních
výukových materiálů.
Co v nejbližší době chystáme?
- 19. 12. v 17 hodin Vánoční zpívání ve
všenorském kostele, na které jste všichni
srdečně zváni!
- Pokračování projektu Step by step – revizí

vzdělávacího programu školy, supervizemi
a mentorskou podporou, dalšími semináři pro
celý pedagogický sbor
- 17. 1. 2012 od 14 do 15 hodin – Škola
nanečisto, na kterou zveme jakékoliv předškoláky
s rodiči (není podmínkou nástup do 1. třídy v naší
škole)
- 2. 2. 2012 – zápis do 1. třídy
- 3. týden v lednu 2012 – lyžařský výcvikový
kurz v Krkonoších
A na závěr - nad čím přemýšlíme?
Úplnou novinkou jsou myšlenky na zavedení
angličtiny již od 1. třídy. V současné době
zvažujeme nabídku, kterou jsme dostali, na
výuku angličtiny v budoucí 1. třídě s rodilým
mluvčím a českým asistentem. Angličtina by
probíhala hravou a pro děti přirozenou formou
několikrát týdně. Je třeba promyslet financování
a zařazení do výukového plánu 1. třídy.
Renáta Bartoníčková

Podzim ve školce…
Naše školka prožívala podzim výletem se
skřítkem Podzimníčkem.
Skřítek nás provedl zahrádkou, určovali jsme
jména stromů, poznávali jsme ovoce a zeleninu,
také jsme si vytvořili ovocnou i zeleninovou
výstavu, kterou jsme nakonec i ochutnávali.
Skřítek nám radil, jak uklízet a připravit zahrádku
na zimu. Seznámili jsme se s různým nářadím, které
se používá na zahrádce.Všímali jsme si také změn
v přírodě, pracovali jsme s přírodními materiály.
Povídali jsme si také o posvícení, o tom, jak se
pečou koláče a i o jiných dobrotách, které k této
české tradici patří.
Přivítali jsme také ve školce Kašpárka, který
nám přijel vyprávět pohádku ,,Kašpárkovo
království“.
Hned na počátku listopadu jsme se jednoho
odpoledne proměnili na naší školkovské zahradě
na Dušičky a Ducháčky a všichni jsme pomáhali
při hledání ztracených broučků, abychom jim
pomohli přečkat zimu. Protože byla naše zahrádka
začarovaná, museli jsme nejprve splnit řadu
zajímavých úkolů.Všem se nám to podařilo,
a každý z nás si odnášel jednoho nalezeného
papírového broučka domů. Slíbili jsme si,že se o ně
budeme vzorně celou zimu starat, a až nastane jaro,
zase je s sebou vezmeme zpátky do školky. Když
už jsme každý zahříval svého broučka v kapse,
začalo se stmívat, a v tom se v šeru na naší zahrádce
rozsvítily tajemné baculaté postavy z dýní. Na tuto
akci jsme pozvali rodiče, sourozence a kamarády
z 5.třídy, kteří nám pomáhali splnit úkoly.
Když nás přišla navštívit paní Mgr. Vosmíková,
tak jsme si s ní povídali a také jsme jí vyprávěli
o zachraňování broučků. Ona nás všechny
vyslechla, pochválila nás, jak umíme pěkně
samostatně vyprávět, a při tom také zjistila, která
písmenka nám ještě dělají potíže.
Ani o divadelní představení nebyla nouze.



Nejprve jsme shlédli příběh o zvířátkách s názvem
,,Safari“, při kterém jsme poznali řadu exotických
zvířat a dokonce jsme se všichni proměnili
v opravdové herce. Kamarádi ze základní školy
nás pozvali na pohádku ,,Duhová“.
Další pohádkou byla ,,Šípková Růženka“.
Jednoho odpoledne jsme se po spinkání vydali
na obecní úřad na vernisáž dětských výtvarných
prací. Z naší školky byly oceněny dvě výtvarné
práce, za které jsme si odnášeli do školky odměnupastelky, diplom a velký pytel sladkostí.
Dne 24.11. probíhal Den otevřených dveří,kdy
mohly všechny návštěvy nahlédnout do všech
prostor školky a podívat se na náš běžný den
ve školce.
Na konci listopadu jsme měli ve školce
přednášku o ústní hygieně. Dozvěděli jsme se
jak si správně čistit zoubky, co je z potravin pro
naše zoubky škodlivé.Všichni jsme si odnášeli
domů obrázky, zubní pasty a hlavně nový zubní
kartáček, které jsme dostali darem od maminky
Rosičové. Moc jí za to všichni děkujeme.
Chystáme se na výlet do Hořovic, rovnou
na zámek. Prý se tam dozvíme, jak probíhaly
vánoce na zámku, když tam ještě žil pan hrabě
s paní hraběnkou se svými dětmi. Vidíte, jak to
utíká, my už se všichni připravujeme na návštěvu
Mikuláše, čerta a anděla. I když si někdy trošku
zazlobíme, snad si také všimnou, že jsme šikovní.
Co myslíte, čistí si také čerti v pekle zuby jako
my? Nikdo z nás to neví ani netuší, tak to my se
jim asi podíváme na zoubek.
Zdraví Vás všichni kluci, všechny holky ze
všenorské školky.
M. Sklenářová

Vzácná návštěva ve škole
Školu navštívila vnučka Josefa Kubálka
doc. RNDr. Světla Vacková, CSc., emeritní
docentka fyziky na Matematicko – fyzikální
a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Byla velmi překvapena a potěšena péčí, kterou
škola věnuje památce dědečka. Přivezla s sebou
řadu jeho dnes již vzácných knih, fotografií
a dalších předmětů vážících se ke Kubálkově
životu a odborné práci. Zprostředkovala škole také
kontakt na svou sestru Vendulku Kubálkovou,
profesorku mezinárodního práva na univerzitě
v Miami na Floridě. I od ní přišla slova díků,
uznání i nabídka ke spolupráci.
V. Veselý

Všenorská záhada
Text vznikl jako domácí úkol z českého jazyka
v 6. třídě
Byla jednou jedna vesnice jménem Všenory.
Byla to šťastná vesnice až do té doby, kdy
18. července roku 2011 začalo umírat velké
množství obyvatel a každý další týden mrtvých
přibývalo.

Všichni měli podezření na místního podivína,
jistého pana Lojzu Nerváka. Všenorští obyvatelé
ho tajně pozorovali a sledovali každý jeho
pohyb. Lojza chodil každý večer hrát bowling,
kam ho vesničané sledovali. Jednou jejich
sledování polevilo, všichni odešli domů na večeři
a mezitím zemřel další člověk. Celá vesnice se
seběhla k restauraci za Lojzou a volali na něj:
„Lojzo, vylez, víme, že jsi to udělal ty.“ Lojzu
ale našli mrtvého. Přivolali patologa, který při
pitvě zjistil, že Lojzu zabil infarkt. Neunesl totiž
nízké skóre z bowlingu. I po Lojzově smrti však
umírali další lidé.
Zoufalé vedení obce si přivolalo na pomoc
slavného detektiva Kryštofa V.D., který již před
tím vyřešil spoustu záhad, jako například zmizení
Černolických skal, otočení toku řeky Berounky
a nebo vítězství Jamajky na mistrovství světa
v ledním hokeji. Kryštof pátral po celé vesnici
i po širokém okolí, ale nemohl stále na nic přijít.
„To není možné, já to musím vyřešit!“ Pozval
si proto na pomoc kriminální laboratoř Řitka.
Ještě dříve než kriminalisté dorazili, však vymřeli
všichni obyvatelé Všenor. Na místě tragédie po
dlouhém a náročném pátrání kriminálka zjistila,
že Všenory postihla morová rána. Za tím vším
odhalili zákeřné developery z Dobřichovic,
kteří měli zálusk na pozemky ve Všenorech,
a proto otrávili veškerou všenorskou vodu. Teď
se strhla obrovská právní bitva mezi Řitkou
a Dobřichovicemi. Podplacené české soudy
nejdřív rozhodly ve prospěch Dobřichovic.
Řitka se však spojila s Černolicemi, spolu si
pak najaly americké právnické eso majora
Harmona Rabba. Ten u mezinárodního soudu
v Haagu, položil čínské právníky Dobřichovic
z firmy Jing§Jang na lopatky a získal tak pro
Řitku volné pozemky ve Všenorech.
Řitka s Černolicemi nově získané území
pojmenovaly Řitkolice. Po jeho úplném vyčištění
a zničení všech virů, všechny budovy srovnaly
se zemí a pak tam vybudovaly obrovský park
se spoustou atrakcí a nazvaly ho Lojzoland.
Celou tragédii namaloval známý umělec Karel
Gott. Jeho dílo pak bylo vystaveno na místě
bývalé školy. Obec Řitkolice velice prospívá
a svými hranicemi se už přibližuje k Praze.
Někdy kolem roku 2025 bude Praha Řitkolicemi
zcela pohlcena a Řitkolice se stanou hlavním
městem České republiky.
Vojta Janouš, VI. třída

Řemesla v 1. třídě

Ševcovský a Manšestr. V budoucnu se určitě
k řemeslům vrátíme.
Pokud se chcete podívat na fota z našich
řemeslnických dnů, podívejte se na www.skolavsenory.cz do fotogalerie 1.třídy.
Markéta Baudyšová

Ze staré školní kroniky:
O úkolech domácích
V roce 1932 si žáci nosili ze škol domácí
úkoly a pedagogická i rodičovská veřejnost
dumala nad tím, je-li jich hodně, málo, mají-li
vůbec smysl. V roce 2011 si žáci stále nosí
domácí úkoly a učitelé i rodiče nadále diskutují
o jejich množství a významu. Je povzbuzující
vidět, že v tomto zmateném světě, kde se za
posledních osmdesát let otočilo vše několikrát
naruby, existuje pevný bod, konstanta konstant.
Holt úkol se napsat musí, je jedno jestli doma,
na záchodku, pod lavicí, zkrátka před hodinou
bude ležet na katedře. A šmytec! Nebo to může
být i jinak?
Hornomokropeská školní kronika věnovala

úkolům ve školním roce 1932/33 náležitou
pozornost: „ Ve veřejnosti uvažovalo se v otázce
přetěžování žactva a s tím i o otázce domácích
úkolů, takže okresní školní výbor poslal po
školách dotazník po praxi s úkoly. U nás se
dávaly a dávají jednou až dvakrát týdně, totiž na
prázdné půldny. Naše děti rády pracují domácí
úkoly a samy si o ně říkají, a nedostanou-li
je, samy pracují něco z pilnosti a přinesou
do školy. Přesto vyslovil se sbor učitelský pro
největší opatrnost s domácími úkoly. Navrhnout
nějakou generální formu a normu pro všechny
školy a žáky bylo by pramenem největších křivd
na dětech a koneckonců i na učitelích. Jedno
dítě je dělá ve všem pohodlí, najedené, v teple,
v čistotě, v lásce a všestranné péči, dozoru
a pomoci, druhé nemá vůbec času pro práce
domácí, nemá stolu ani místa, ani světla, tepla,
jídla, nemá pomoci a povzbuzení, jen samé
překážky. A teď by se mělo ve školách stejně
cenit, odměňovat nebo trestat!“
( Podtrženo roku 2011 za účelem povznesení
pracovní morálky současného žactva.)
Vladislav Veselý

Řemesla v 1. třídě
V rámci „Kubálkových projektových dnů“
jsme se pustili do odhalování tajů tradičních
českých řemesel. Nejprve jsme ale zapátrali
každý ve své rodině, zda někdo z předků nebyl
řemeslník, a víte, že jsme se dopátrali?
A pak jsme se dali do práce. Pážata z hradu
tak měla možnost během dvou dnů poznat, jak to
chodí v podhradí ve mlýně u mlynáře, v kovárně
u kováře a u dalších řemeslníků. Vlastníma
rukama jsme si zkusili práci kováře, tkalce,
krejčího / švadleny a ozdobili si pytle na obilí.
Naše výrobky se pak staly součástí výzdoby
zahrady školy při slavnostním odhalování
pamětní desky Josefa Kubálka.
Kromě povídání a tvoření jsme si také zazpívali
a zatančili. Naučili jsme se tanec Mlynářský,

V divadle Ponec jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být na jevišti.



Odjezdy vlaků ČD
platí od 12. prosince 2011
Číslo

vlaku
8801

8803

8805

8807

9905

8809
9909
8811

9913

8813

9917

8815

9921

8817
8819

8821

8823

8825

8827

8829

9927
8831

9929

8833

8835

8837

8839

8841

8843

8845

8847

8849

8851

8853

8855
8857
8859
8861
9957
8863
9959
8865
9961
8867

Všenory
odjezd
4.19
4.49
5.19
5.49
6.09
6.19
6.39
6.49
7.09
7.19
7.39
7.49
8.09
8.19
8.49
9.19
9.49
10.19
10.49
11.19
11.49
12.19
12.49
13.19
13.49
14.19
14.49
15.19
15.49
16.19
16.49
17.19
17.49
18.19
18.49
19.19
19.49
20.19
20.49
21.19
21.49
22.19
22.49
23.19

Všenory - Praha

Praha Smíchov

Praha hl.n

4.41

4.49

příjezd
5.11

5.41
6.11

příjezd
5.19

Poznámka
Jede v pracovní dny.

5.49
6.19
6.39

Jede v pracovní dny.

7.09

Jede v pracovní dny.

7.31

7.39

Jede v pracovní dny.

8.01

8.09

Jede v pracovní dny.

8.31

8.39

Jede v pracovní dny.

9.11

9.19

6.31
6.41

7.01
7.11

7.41
8.11

8.41
9.41

10.11

6.49

7.19

7.49

8.19

8.49
9.49

10.19

10.41

10.49

11.41

11.49

11.11

12.11

11.19

12.19

12.41

12.49

13.41

13.49

14.41

14.49

15.41

15.49

16.41

16.49

17.41

17.49

18.41

18.49

nejede 24.12.

19.41

19.49

nejede 24.12.

20.41

20.49

21.41

21.49

22.41

22.49

23.41

23.49

13.11
14.11
15.11
16.11

17.11
18.11
19.11

20.11
21.11
22.11
23.11

13.19
14.19
15.19
16.19

17.19
18.19
19.19
20.19
21.19
22.19
23.19



nejede 24.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.

Odjezdy vlaků ČD
Číslo

vlaku
8800

8802

8804

8806

8808
8810

8812

8814

8816

8818

8820

8822

8824

8826

9916

8828

9918

8830

8832
8834
8836
8838
8840
8842
8844
8846
8848

8850

8852

8854

8856

8858
9948
8860
9950
8862
9952
8864
8866

Praha hl.n
odjezd
0.12
4.12
4.42
5.12
5.42
6.12
6.42
7.12
7.42
8.12
8.42
9.12
9.42
10.12
10.42
11.12
11.42
12.12
12.42
13.12
13.42
14.12
14.42
15.12
15.42
16.12
16.42
17.12
17.42
18.12
18.42
19.12
19.42
20.12
20.42
21.12
21.42
22.12
23.12

Praha - Všenory

Praha Smíchov

Všenory

0.20

0.39

nejede 25.12. a 1.1.

5.09

Jede v pracovní dny.

odjezd
4.20
4.50
5.20
5.50
6.20
6.50

odjezd
4.39
5.39
6.09
6.39

7.09

7.20

7.39

8.20

8.39

9.20

9.39

7.50
8.50
9.50

8.09
9.09

10.09

10.20

10.39

11.20

11.39

10.50
11.50

11.09

12.09

12.20

12.39

13.20

13.39

12.50
13.50
14.20
14.50
15.20
15.50
16.20
16.50

13.09
14.09
14.39
15.09
15.39
16.09
16.39

17.09

17.20

17.39

18.20

18.39

19.20

19.39

20.20

20.39

17.50
18.50
19.50
20.50
21.20
21.50
22.20
23.20

Poznámka

18.09

nejede 24.12.

19.09

nejede 24.12.

20.09

nejede 24.12. a 31.12.

21.09
21.39
22.09
22.39
23.39



nejede 24.12.

nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede 24.12. a 31.12.

nejede 24./25.12., 31.12./1.1.

Desku odhalili doc. J. Uhlířová a starosta Z. Seidler

Odhalení pamětní desky
Všenorská škola vzdala hold vynikajícímu
pedagogovi a vědci, jehož jméno nese ve svém
čestném názvu, odhalením pamětní desky
na budově 2. stupně. Mimořádné historické
události pro školu i obec byli mezi početnými
návštěvníky přítomni i hosté z Kubálkovy
rodné obce Svídnice, zástupci sousedních
obcí, krajského zastupitelstva a vysokých škol.
O Kubálkově díle promluvila přední znalkyně
dějin pedagogiky doc. PhDr. Jana Uhlířová,
CSc. z Pedagogické fakulty UK, která také
vysoce ocenila všenorskou školu za to, jak
pečuje o památku skutečně velké osobnosti
českého školství.
Pozdrav zaslaly i obě vnučky prof. Kubálka,
vysokoškolské učitelky na univerzitách v Praze
a v americké Floridě.
Podvečerní slavnosti na školní zahradě dodalo
lesku vystoupení folklorního souboru Pramínek
a položení základního kamene k školnímu muzeu
mapujícímu dobu J. Kubálka.
Všenorský výtvarník Jan Maget představil
pro tuto příležitost vytvořenou plastiku
prof. Kubálka.
Škole se podařilo do příprav zapojit nejen
žáky, ale i mnoho rodičů a veřejnost, svým
dokumentárním filmem přispělo i Občanské
sdružení pro Všenory.
Návrh netradiční a velmi působivé pamětní
desky je dílem akademického sochaře Petra
Váni.
V. Veselý

Fotosoutěž
Porotci podzimního kola fotosoutěže byli
odborníci na slovo vzatí - akademický sochař
Váňa a profesionální fotograf Franta. Proto jsme
se také dověděli mnoho zajímavostí o kompozici
obrazu i fotografie.
–v-

Fotosoutěž

Poděkování
Umělecky hodnotná pamětní deska J. Kubálka
a důstojné smaltované desky s novým názvem
a státním i obecním znakem pro tři školní budovy
vznikly díky šlechetnému daru mecenáše, který
chce zůstat v anonymitě. Uhradil veškeré náklady
ve výši 48 240 Kč. Za ojedinělou obětavost
děkujeme alespoň touto cestou!
Vedení školy

Základní škola příkladem pro ostatní
Začnu trochu ze široka. Češi jsou lidé velmi
šikovní a hraví, řekněme, že jsme technický
národ výrazně více než třeba Italové, kteří se ale
zase rádi mazlí s přípravou potravy. Ale v posledních letech jsme se o sobě dozvěděli ještě další
věc. Čím dál tím více mladých lidí u nás není
schopno funkčně přečíst text – nejsou vybaveni
tzv. čtenářskou gramotností. To neznamená,
že by neuměli text přečíst, ale že nepochopí
jeho strukturu, nepochopí, co je důležité a co
okrajové, nerozumí tomu, že text píše nějaký
člověk s nějakým záměrem, nedokážou při čtení
přemýšlet o tom, co čtou, ve srovnání s jinými
texty a svou vlastní zkušeností.
Nadnárodní společnost, která zjišťuje tyto
gramotnosti, se jmenuje Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
a testy, kterými to zjišťuje, se nazývají zkratkami
PISA a TIMSS. Výsledky testů neříkají, že děti
zde nemají znalosti, jak to někdy vysvětlují
media. Znamenají, že mnoho českých dětí nemá
schopnosti a motivaci znalosti samy vyhledávat,
třídit, hledat jejich zdroje a zdroje informací
prověřovat. Testy říkají také, že takovéto děti
budou mít výrazné problémy nalézt své místo
v současné společnosti. Společnost totiž stojí na
informacích, je vysoce organizovaná,
je „mediální“, s komplikovaným
systémem práva – a všechny tyto
atributy jsou vlastně chytré texty
tvořené skvěle vzdělanými profesionály! Nečtenář je v takové
společnosti ztracen. Děti, které neumí
funkčně číst, mají výrazně blíž ke
společenskému „sešupu“ než ty děti,
které mají ke čtení a vzdělávání se
vlastní iniciativou pozitivní vztah.
PISA v roce 2009 zjistila, že
podprůměrně vybavených dětí
vychází z českých základních škol
4. třída
25 %! A to je tragédie. Podprůměrné



výsledky mělo 33 % chlapců. A to je ještě horší!
Dovezeme jiné mladé lidi a naše vystěhujeme?
No to asi ne. Nezbývá nám, než se podívat,
jak se děti učí číst a s texty pracovat ve škole.
Zjistíme že:
1. od roku 2007 si školy samy rozhodují, kolik
učiva do dětí „nacpou“,
2. tím pádem rozhodují také o metodách
„nacpávání“ – když chci nacpat víc informací,
stihne se číst méně a ještě méně se stihne pod
vedením učitele o přečteném ve třídě debatovat
a zjišťovat, že třeba žáci přečtenému nerozumí,
přemýšlet o tom, jak číst tak, aby se děti opravdu
něco dozvídaly a jejich oči jen nebloudily po
stránce,
3. systém motivuje ředitele, aby měl ve třídách
30 dětí. S takovouto třídou ale nelze pracovat
metodami, při nichž se žáci učí funkčně číst,
4. více než 10 % nejlepších dětí odchází
po 5. třídě na gymnázia. Na ZŠ se snižuje
výkonnost celých tříd a motivace dětí ke
zlepšování se v učení. Naprostá většina
podprůměrných dětí je přitom ze slabší poloviny
žáků základních škol.
5. nikdo zatím v ČR neřekl, kdy a co mají
děti při četbě dokázat (nemáme, ale to nejsme
jediní, tzv. „čtenářské kontinuum“)
6. jen několik málo firem a sdružení umí učit
učitele, aby vedli své žáky k samostatnému
a správnému čtení a studiu (například společnost
Kritické myšlení, začíná Universita Palackého
v Olomouci, ale to je málo!)
Protože toto vše je bohužel pravda, rozhodl se
Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) zjišťovat,
jak se kde učí a zda se děti ve škole učí číst,
a nebo se do nich informace jen „nalévají“. Vedle
řady jiných zjištění, o nichž VÚP píše na stránce
www.rvp.cz (klíčové slovo pro vyhledávání je
„čtenářská gramotnost“ a funguje i přes Google),
pracovníci VÚP zjistili analýzou úspěšnosti
v olympiádách a rozhovory s učiteli, na kterých
školách se děti učí číst správně. Vloni potom
navštívili opakovaně 6 škol a některé hodiny
zaznamenali a zveřejnili. No a letos v tom
pokračovali a byli také v naší škole.
Na dvouhodinovce sledovali žáky naší 4. třídy
pod mým vedením a se shlédnutou výukou byli
velmi spokojeni. Písemný záznam výuky bude
počátkem prosince 2011 zveřejněn na zmíněném
portálu www.rvp.cz jako příklad dobré praxe
pro všechny školy, jak učit děti funkčně číst.
Naše škola pomáhá, aby Češi dál ve čtenářské
gramotnosti a ve svých životních šancích do
budoucna nepropadali.
Hana Hrušková

pro děti I DOSPĚLÉ
„Podbrdská keramika“ z keramické dílny „u Šimůnků“
v Klínci a její znovuzrození
Letos si připomínáme 140 let od založení keramické dílny zvané
„u Šimůnků“ v Klínci.
Dílny, která vznikla v roce 1871 a vyráběla kromě klasického hnědého
nádobí na vaření a uchovávání potravin i malovanou uměleckou keramiku,
místně nazvanou „Podbrdská“. Jednalo se o měkkou kameninu, malovanou
pod glazuru na bílé nástřepí s typickými rostlinnými a zvířecími dekory,
v lidové keramice zcela ojedinělými. Právě tento výrazný rukopis keramika
dostala po roce 1935 zásluhou malíře Zdislava Hercíka a posléze i jeho
žáka pana Zdeňka Hrubého, kteří keramiku dekorovali. Po tři generace
se Klínec pyšnil touto věhlasnou keramikou, až do roku 1950, kdy byl
hrnčíř Josef Šimůnek ze zjevných důvodů nucen dílnu uzavřít.

originály vyrobené do roku 1950 v Klínci

V Klínci žiji od narození, vyrábím zde keramiku, kameninu pálenou
v peci, kde se topí dřevem a zajímám se o keramickou historii naší obce.
Od roku 2009 sbírám a schraňuji materiály o historii této dílny za účelem
vydání obrazové publikace. Navštěvujeme pamětníky a fotografujeme
dochovanou keramiku. Při této zajímavé práci jsem se seznámila
s pravnučkou hrnčíře pana Antonína Šimůnka, Ivanou Švarcovou, která
vystudovala uměleckoprůmyslovou školu a od jara tohoto roku jsme
společně započaly s výrobou volných replik „podbrdské keramiky“, což
nás neobyčejně naplňuje a těší. V září jsme se již účastnily keramických
trhů v Berouně a to s  velkou odezvou.
Stále průběžně pracujeme na připravované publikaci a prosíme, pokud
máte tuto keramiku doma, na chatě, půdě, velice rádi ji nafotíme pro
náš projekt , nebo případně vykoupíme pro plánovanou expozici v naší
dílně. Jedná se především o závěsné talíře, vázy, džbánky, vše je většinou
signované - Hercík, Hrubý, nebo zespodu iniciálami Z.H., často i s datací.
Taktéž nás zajímají fotografie či vzpomínky pamětníků. Děkujeme!
Další informace a fotografie keramiky najdete na www.brozovakeramika.cz, nově vyráběné repliky na www.fler.cz/podbrdska-keramika/
nebo nás kontaktujte na telefonu 604 401 844, nebo na emailu brozova.
keramika@seznam.cz .
V prosinci nás kromě řady vánočních trhů v našem regionu čeká
společná výstava v Modrém domečku v Řevnicích, kde shlédnete kromě
naší keramiky i výtvory dalších výtvarnic, např. šperky, nebo pletenou
modu. Vernisáž výstavy je 9. 12 a potrvá až do 22. 12.
M. Brožová

Občanské sdružení pro Všenory
Podzim v našem sdružení byl velmi aktivní. Pokračovali jsme společně
se základní školou na projektu „Živá paměť místa“, na který jsme
získali grant od nadace VIA. Díky velké ochotě a obětavosti učitelů
ZŠ se povedlo mezi školními dětmi a následně jejich rodiči či sousedy
uskutečnit připravovanou první fázi ohledně vztahu k místu, v němž
žijeme. Děti vyplňovaly ve škole či doma s rodiči dotazníky. Děkujeme
paní ředitelce Renatě Bartoníčkové za podporu projektu. Proběhla také
on-line fáze dotazníkového šetření s odkazem z našich stránek. Obě
fáze se nyní vyhodnocují a konečné výstupy budou zveřejněny v závěru
projektu.

Vzhledem k tomu, že byl zájem i o papírovou podobu dotazníku pro
dospělé (neboť ne všichni obyvatelé Všenor mají aktivní přístup k internetu,
nebo jim tištěný výstup více vyhovuje), bude v době distribuování
Všenorského zpravodaje roznášen také tištěný dotazník k našemu projektu.
Budeme rádi, pokud dotazník vyplníte a odevzdáte do sběrných schránek
na Obecním úřadě, místní poště či prodejně Jednoty.
V rámci projektu Živá paměť místa jsme předtočili i první vzpomínkový
vstup. Vzhledem k přejmenování naší školy byl věnován pedagogovi
Josefu Kubálkovi, jenž ve Všenorech žil a jehož jméno škola převzala
do svého názvu. Vstupy jsme točili v ZŠ, na místě Kubálkova domu a
v pražském Památníku národního písemnictví, kde je uložena Kubálkova
pozůstalost i jeho obsáhlá knihovna čítající množství Slabikářů a pedagogických knih. Ze záznamu vznikl krátký dokument, který byl promítán
4. 11. při slavnostním odhalení pamětní desky v místní ZŠ a který bude
v nejbližší době možno shlédnout na našich stránkách.
Velice děkujeme panu učiteli Veselému, jehož nesčetné vědomosti
jsou nosnou osou filmu. Zaměstnankyním literárního archivu a studovny
Památníku národního písemnictví, kteří nám umožnili přístup do historických prostor a archivu. Děkujeme PhDr. Naděždě Macurové CSc.
- vedoucí literárního archivu, Dorotě Lábusové - archivářce a kurátorce
literárního archivu a Mgr. Ivě Prokešové - knihovnici studovny PNP.
Taktéž děkujeme i Terezce Staré a Nikole Groulikové z vyššího stupně
místní ZŠ za jejich veselé vstupy a záplavu energie, o kterou se s námi
při natáčení podělily. Celý projekt by nešel uskutečnit bez obětavosti
kameramana Radima Paluše, který dokument sestřihal a ozvučil a věnoval
svůj cenný čas natáčení ve chvíli, kdy byl velmi pracovně vytížen. Naše
poděkování patří také Ireně a Vojtěchu Havlovým, za možnost použít
jejich krásnou hudbu jako doprovod k filmu.
V období září-prosinec proběhlo i množství akcí jež jsme pořádali.
2. října se na mokropeské pláži uskutečnilo Svatováclavské rytířské
klání. Dětské odpoledne na kolbišti na počest patrona české země. Akce
se díky krásnému počasí a pomoci skupiny historického šermu Alotrium,
organizaci ProKultura a ZUŠ Černošice – Všenory velmi zdařila.
Děkujeme i paní Metličkové jež obětavě vozila 3 hodiny děti na svých
koních v rámci výuky rytířské jízdy. A velkému množství pomocníků
z okruhu našich přátel.
22. října na rybníčku za všenorským hotelem Zdenka opět pluly
Voršilské lodičky – další ročník soutěže o nejlepší lodní model. I přes
chladné počasí se mladí účastníci nedali odradit a jejich, často kuriózní,
modýlky si mohli ostatní prohlédnou při plavbě za zvuků živé hudby
muzikantského klanu rodiny Slavických.
10.11. se opět obcí prošel průvod Svatého Martina. Barevná světélka
lampiónů hřejí asi každého z nás a závěrečný ohňostroj jako pozdrav
tomuto patronovi, udělal radost všem.
27.11. jsme poprvé ozkoušeli krásné nové prostory sálu Obecního úřadu
na Závisti. Proběhla zde hudební a výtvarná dílna na počest patronky
hudby- Slavnosti svaté Cecilie. Na nich zahrál dětský komorní soubor
Cenerentola a country kapela Appaloosa. Obě měli veliký úspěch a
velmi chválily akustiku a příjemné prostředí které se obci podařilo
vytvořit . Doufáme že podobných hudebních projektů se nám podaří
vytvořit více.
Díky panu Petru Samojskému a Janě Mullerové se podařilo v rámci
projektu Pod Povrchem vytvořit nový cyklus literárních večerů- spojení
hudby a čteného slova v příjemné podvečerní atmosféře sálu na Závisti.
Proběhly zatím dva pořady: 25.11. Smíchem temnotu snáze překonáš,
kde vybrané povídky českých autorů (J.Skupa, F.Kafka a další) četla Eliška
Bubníková. V pátek 9. prosince se uskutečnil druhý večer, tentokrát na téma
Vánoce 100x stejně a nikdy jinak -- nebo naopak? Společné zamyšlení
nad povídkami popisujícími různé způsoby prožívání doby Slunovratu
a Vánoc. Texty četla herečka Monika Černošková. Při obou setkáních
hudebně provázeli Petr Samojský na sitár, Yonatan Omer - perkuse.
Příjemné bylo i následné povídání u kávy a svařáku. Literární cyklus
bude dále pokračovat a bude možností, jak si najít čas k sousedskému
popovídání v dnešní uspěchané době.
Berenika Kučerová a Markéta Gaussová zase iniciovaly zajímavou



možnost výpravy předškolních a školních dětí za uměním – a tím
přiblížením určitých výtvarných témat dětskému světu a nenásilnému
seznamování se s ním. První výlet do NG pořádají v rámci sdružení
15.12. v pořadu s lektorkou NG - Půjdem spolu do Betléma. Kde se
děti seznámí se zobrazením biblických událostí formou interaktivní
dílničky. Výjezdy za uměním budou pokračovat i nadále, tak jako dříve,
s paní učitelkou Bláhovou či Berenikou a Markétou. Témata a termíny
budou včas upřesněny.
Co nás čeká – zima 2011-12:
18.12. od 14.00 hod - Zdobení vánočního stromku pro zvířátka
Jako každý rok zdobení vánočního stromečku pro zvířátka v lese.
Společné zpívání koled.Ozdoby stravitelné s sebou. Prosíme vyrobte tak
aby němá zvěř po pozření nezhynula. Odchod od všenorského kostela
sv. Václava
  23.12. od 15.00 hod - Betlémské světlo
Každoroční akce Všenorského Skautského střediska Dub.Rozdávání
vánočního světélka zapáleného v Betlémské jeskyni Narození Páně.Tradiční
zpívání koled v příjemné předvánoční atmosféře.Tento rok chystají skautky
a světlušky překvapení!!! Jako vždy na všenorské Burze.
7. 1. 2012 v dopoledních hodinách - Tříkrálová sbírka

Opět se nám blíží termín tříkrálové sbírky. Prosíme všechny, kteří se
chtějí k Tříkrálové sbírce připojit, ozvěte se nám: kontaktní osoba pro
všenorskou sbírku Lucie Kölbersberger, tel.: 257712691 nebo 731765673,
email: kolbersberger@gmail.com
Pokud by se chtěl kdokoliv připojit ke sbírce v okolí Všenor, prosím
kontaktujte tyto pověřené osoby: Petr Komárek 724370941, P.Komarek@
seznam.cz, Eva Vaculíková, revnice@charita.cz.
Ke sbírce se můžete připojit kdykoli od 2. 1. do 9. 1. 2012. Výtěžek
sbírky je určen lidem v našem regionu v tíživé životní situaci. Část sbírky
bude poskytnuta na celostátní i zahraniční projekty Charity ČR. (Charitní
domov pro seniory v Mukařově a projekt na podporu odstranění hladu
v Africe v Ugandě.) Prosme buďte k našim hvězdným koledníčkům
laskaví!!
Čeká nás také Dětský karneval v country stylu s živou hudbou
a 3 literární večery . Termíny budou uvedeny na našich stránkách či
v místním Regionu.
Přejeme všem krásné prožití adventu i času vánočního a těšíme se
na setkání na některé z našich akcí.
Pokud by došlo k jakékoliv změně, bude včas oznámena na stránkách
„Občanského sdružení pro Všenory „ www.osprovsenory.estranky.cz
L.K.

Kalendárium zahrádkářů
Jedovaté rostliny v našich zahradách a domácnostech
Směr vývoje rekonstrukce zahrad v posledních letech míří stále více
ke zvýšení kultury s využitím blízké zeleně k obytným zahradám.
Jejich nedílnou součástí jsou stálezelené konifery. Některé z nich
však obsahují účinné látky, které po vniknutí do těla požitím či
poraněním vyvolávají chorobné změny, poruchy činností lidského
či zvířecího organismu a mohou končit i smrtí. Účinné látky jsou
obsaženy rovnoměrně v celé rostlině nebo se nacházejí v některé
její části ve vyšší koncentraci, často v hlízách, kořenech, cibulích
a v plodech; nebo naopak v některých orgánech mohou chybět.
Některé rostliny jsou jedovaté jen v čerstvém stavu, zatímco sušením
nebo kuchyňskou úpravou dochází k rozkladu jedovatých sloučenin
nebo se jejich vliv výrazně snižuje. Přestože je obsah konkrétní
účinné látky v rostlinném těle geneticky fixován, stupeň jedovatosti
je ovlivněn stanovištěm výskytu (vlhkost, obsah minerálních solí,
intenzitou oslunění apod.). Míra jedovatosti rostliny se může měnit
také v průběhu ročních období, v závislosti na vegetačním stadiu,
stáří. Otravy těmito rostlinami způsobí většinou nešťastná náhoda,
u dětí dojde často k záměně s jedlými plody.
V zahradě a v domácnosti najdeme jedovaté druhy nejčastěji mezi
okrasnými, léčivými či pokojovými rostlinami. Semenné jedovaté
rostliny nejsou botanicky vymezenou skupinou, a tak je najdeme
i v různých botanických čeledích. Jednou z našich nejjedovatějších
dřevin je jalovec chvojka klášterská. Jeho smrtelné nebezpečí se
skrývá hlavně ve vrcholcích větévek. Otrava se projevuje zvracením,
krvavými průjmy, zánětem ledvin a křečemi; postižený ztrácí vědomí
a umírá. Jedovatý je též jalovec viržinský. Toxicita jalovce obecného
je malá. Jedovatou silici též obsahují cypřišky různých tvarů, velikostí
a zbarvení. Požití kterékoli části rostliny vyvolává zvracení, průjmy,
křeče, zrychlení tepu a zvýšení tlaku krve. Lékařské ošetření je nutné.
Oblíbenou dřevinou používanou do živých plotů je jedovatý zerav
západní, který byl přivezen do Evropy v roce 1545 ze Severní Ameriky.
Projevy otravy jsou podobné jako u cypřišku, avšak silnější a mohou
být i smrtelné. Jedovaté účinky mají též severoamerický zerav obrovský
a čínský zeravec východní. Oba se u nás sázejí.
V parcích, zahradách a městské zeleni se v našich podmínkách
často vysazuje také tis červený. Jeho celá rostlina je prudce jedovatá
díky obsažené směsi pseudoalkaloidů nazývané taxin. To je silný
srdeční jed. Otrava se projevuje již hodinu po požití, končí celkovou
slabostí a bezvědomím, případně i smrtí. Tis je nebezpečný i pro

mnoho zvířat – koně, kozy, drůbež, králíky, ovce. V minulosti se
s velkým rizikem používal tis v lidovém léčitelství proti vzteklině
a střevním parazitům.

Hnojení zeleniny a brambor dusíkatým vápnem
Zvláštní postavení mezi dusíkatými hnojivy zaujímá dusíkaté vápno. Při
jeho přeměně v půdě vznikají přechodně meziprodukty, které půdu očišťují
od většiny škodlivých plísní a klíčících plevelů, avšak jsou škodlivé i pro
kulturní rostliny. Dusíkaté vápno je proto určeno k základnímu hnojení
před setím nebo výsadbou. Vzhledem k jeho toxickým meziproduktům
při jeho rozkladu ho musíme zapravit do půdy s předstihem minimálně
14 dnů. Je nenahraditelné při pěstování zeleniny a květin ve sklenících
a košťálovin na záhonech, kde se vyskytuje hlenka kapustová (nádorovitost košťálovin).
Na plochách s výskytem nádorovitosti košťálovin se doporučuje
hnojit dusíkatým vápnem v dávce 8 – 10 kg/100 m2 dva až tři týdny
před výsadbou. V létě tuto dobu zkracujeme na 1 – 2 týdny. Při jeho
přeměně v půdě dochází ke ztrátě schopností trvalých spór infikovat
rostliny nádorovitostí. Tuto vlastnost dusíkatého vápna využívají pěstitelé
košťálovin už téměř 100 let.
K tykvovitým rostlinám (okurky, tykve, melouny, cukety) se doporučuje
aplikovat podle potřeby dusíku 3 – 6 kg hnojiva na 100 m2 2 – 3 týdny
před termínem výsevu nebo výsadby. Hnojivo důkladně zapravíme do
vrchní vrstvy půdy (5 – 10 cm). Vysoký obsah vápníku zvyšuje kvalitu
plodů a jejich trvanlivost. Rostliny mají zdravé kořeny, je menší zaplevelení a méně chorob, plžů a hniloby.
Dusík se uvolňuje postupně, a tak dusíkaté vápno zabraňuje hromadění
dusičnanů v rostlinách. Na 100 m2 se doporučuje na jaře aplikovat 3
– 4 kg dusíkatého vápna 2 – 3 týdny před výsadbou, v létě asi 6 – 8 dní
před výsadbou.

Ptačí budky na zahradách
Zahrada a ptáci patří neodmyslitelně k sobě. Většina ptáků z řad
pěvců žijící na zahradách, v sadech a parcích se živí škodlivým
hmyzem a jeho larvami. Mnozí ptáci sbírají semena plevelů. Poštolky
nebo některé sovy, které se vyskytují i na velkých zahradách, loví
drobné hlodavce.
Pro uvítání ptáků na zahradě však musíme vytvořit potřebné podmínky,
zejména zabezpečit zdroj potravy a možnosti k hnízdění. Máme-li na
zahradě rozmanitý sortiment rostlin, podmínky splňujeme. Ptáci si staví
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hnízda různě – v keřích, v husté trávě, na stromě či v dutinách stromů.
Stromy s dutinami však často mizí, jsou odstraňovány samotnými
zahrádkáři, ptáci hnízdící v dutinách pak nemají kde vyvést svá mláďata.
Jako náhrada mohou sloužit ptačí budky.
Vyvěšování ptačích budek má, kromě pomoci ptákům a jejich možného
využití při boji se zahradními škůdci, také výchovný přínos pro naše děti.
Ty si tak vytváří odpovědný přístup a kladný vztah k přírodě.

Pomoci bychom měli i ptačím druhům, které si staví volná hnízda.
Jde o vysazování a úpravu keřů a stromů, umístění hnízdních podložek
a umělých hnízd. Dokončení tohoto tématu bude v příštím čísle
Všenorského zpravodaje.
Z. Š.
Zpracováno s použitím materiálů z časopisu Zahrádkář 1 a 2/2011
a 3/2009, redakčně kráceno

sport
Zpráva o činnosti fotbalového klubu Všenorský SK
Na sklonku roku 2011 můžeme s uspokojením konstatovat, že se nám
podařilo dosáhnout všeho, co jsme si předsevzali. Naše A mužstvo se, po
dlouhých 25 letech, úspěšně probojovalo do Krajské I.A třídy a po podzimní
části nového soutěžního ročníku dokonce dokázalo obsadit vynikající 2. příčku
v tabulce, mladí hráči pak ještě navíc vypomáhají našemu B týmu, který se
tradičně potýká s úzkým kádrem. Daří se i naší mládeži, žákovský tým, nově
pod vedením trenérského tandemu Petr Hanžlík a Mohamed Ben Hassen,
úspěšně vstoupil do soutěže a i přes občasné drobné zaváhání dokázali kluci
vybojovat umístění v první trojici a určitě se ještě pokusí na jaře zaútočit na
titul. Premiérově vstoupili v září do mistrovské soutěže také naši nejmladší
hráči, kategorie Přípravka, a i přes počáteční neúspěchy se dokázali rychle
přizpůsobit a sehrát výborné zápasy i se zkušenějšími soupeři, můžeme se
jen těšit, že jejich výkonnost nadále poroste a na jaře budou štikou soutěže.
Vedle zmíněných sportovních úspěchů se nám také podařilo do celého
areálu zavést ústřední plynové vytápění a připojit na obecní vodovod, to vše
díky laskavosti a štědrosti všech našich sponzorů, větších i drobných dárců,
kterým touto cestou srdečně děkujeme za jejich velkou podporu. Vám všem
pak přejeme do nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí.
Aleš Liber, člen v.v.

Tým házené - muži

Zprávy z házené
Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych vám přiblížila zimní přípravu našich házenkářů. Od
října všichni trénují v hale BIOS Dobřichovice. Abych byla objektivní,
zúčastnila jsem se jednoho tréninku dětí. Nejprve naši nejmenší.
Rodiče své děti opět podporují, vozí je do haly a jsou jejich nejvěrnějšími
diváky. Děti mě velmi mile překvapily, musím je pochválit. Udělaly za
tak krátkou dobu velký pokrok. Jejich hra je už vyzrálejší a výkonnost
šla výrazně nahoru. Stále je však co zlepšovat a trenéři si s tím jistě do
začátku sezóny poradí.
Po dětech následoval trénink mužů. I oni se pilně připravují na jarní
sezonu. Lze předpokládat, že jejich výkonnost půjde nahoru a v příští
sezoně se umístí v čele tabulky.
Závěrem bych chtěla všem našim házenkářům popřát hodně sportovních
úspěchů a Vám všem za oddíl házené veselé Vánoce a šťastný nový
rok!
Jitka Ehlová

Všenorský SK-B mužstvo podzim 2011/2012

co, kde, kdy ve všenorech

i nanalelednpteicsii!
Datum a hodina

Akce

18.12. 2011, 14,00

Zdobení vánočního stromku pro zvířátka v lese, odchod od kostela sv. Václava ve Všenorech

7.1. 2012 dopoledne

Tříkrálová sbírka

23.12. 2011, 15,00

17.1. 2012, 14,00 – 15,00
20.1. 2012, 19,00
2.2. 2012

23.3. 2012, 19,00

Betlémské světlo, na Burze

Škola nanečisto, ZŠ Všenory

Moudrost tibetského lámy, sál Na Závisti
Zápis do 1. Třídy, ZŠ Všenory

Cestou k oáze kulhavého poutníka směr, sál Na Závisti
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Pavel Hokr a Středisko volného času Všenory

KLAVÍR, KYTARA, FLÉTNA A DALŠÍ
➢
➢
➢
➢
➢

učíme se hrát pro vlastní potěšení
hrajeme písničky, které si sami vybíráte
žádné stupnice, žádné etudy
koncertujeme 3x ročně
první 2 hodiny výuky jsou nezávazné

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO,
MACH A ŠEBESTOVÁ, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT,
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, HŘÍŠNÁ
TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO JE, SPOMAĽ, MAMMA
MIA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, MĚLS MĚ
VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR HEART, FALLING
SLOWLY, PRÍBEH NEKONČÍ, LET IT BE, PÁTÁ,
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR, DÍVÁM SE DÍVÁM
KDE UČÍME: Všenory, Dobřichovice, Lety, Řevnice,
Černošice, Rudná, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav,
Davle, Štěchovice a další obce v okolí Prahy

informace a přihlašování:
e-mail: info@pavelhokr.cz
tel.: 608 745 262 (Zdeněk Švehla)
Na internetových stránkách najdete ceník,
aktuální koncerty, rozvrh volných termínů,
můj názor na ZUŠ, náš přístup a další informace

www.pavelhokr.cz
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Tepelná čerpadla

- vzduch/voda
- země/voda
- voda/voda

Solární kolektory
Klimatizace
Komplexní energetická řešení
Návrh systému vytápění
Kombinace zdrojů tepla

Ce

4u-therm s.r.o.
gsm:
+420 603 411 742
e-mail: info@4u-therm.cz
web:
www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ
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ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Vyrábíme teplená čerpadla právě pro Vás
Tepelná čerpadla značek:
(FRQR$,5)/2:3RZHU$,5)/2:
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