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Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že jsem se podrobnému hodnocení činnosti
zastupitelstva věnoval v podzimním čísle Zpravodaje, omezím se
v tomto příspěvku namísto obvyklého prosincového bilancování
pouze na některá aktuální témata.
Nové zastupitelstvo - na základě říjnových voleb (volbám se
věnuje i článek místostarosty) byli do místního zastupitelstva zvoleni
níže uvedení členové OZ, kteří průběhu prvních dvou veřejných
zasedání rozhodli, že jednotliví zastupitelé budou pracovat v
následujících funkcích a oblastech činnosti:
Starosta:
Zdeněk Seidler
Místostarosta:
Ing. Vladimír Charvát
Výbor finanční:
Ing. Petr Samek
Výbor kontrolní:
Ing. Jan Chalupecký
Výbor stavební:
Richard Feglar
Výbor sociální a zdravotní:
MUDr. Svatava Pajdlová
Výbor územního plánování
a správy obecního majetku:
Monika Semová
Výbor školství a sportu:
Radoslav Schmitt
Výbor ochrany životního prostředí: Mgr. Pavel Nechvíle
Dále bylo pro příští volební období odhlasováno
zřízení těchto komisí:
Komise k projednávání přestupků: Jaromír Kubelka
Komise kulturní:
Mgr. Alena Sahánková
Komise inventarizační:
Ing. Jan Chalupecký
Komise povodňová:
Zdeněk Seidler
Za zvolené zastupitele si dovoluji touto cestou poděkovat všem
voličům za účast ve volbách i projevenou důvěru!
Zimní údržba – zima se důrazně přihlásila již koncem listopadu
a sníh nás tedy trápí již po několik týdnů. Zase se stává, že
jsou některé strmé a úzké ulice pro popeláře z důvodu sněhu a
náledí nesjízdné. Někdy k tomu přispějí i v těchto ulicích zaparkovaná vozidla, neboť se řidiči popelářských vozů obávají, že je
i při malém podklouznutí mohou poškodit. Pokud se opakovaně
nepodaří v některých ulicích pravidelný úterní svoz komunálního
odpadu uskutečnit, zajistí ho v průběhu následujících dní a to
v rámci mimořádného opatření, obec. Čištění komunikací v současné době navíc komplikuje skutečnost, že náš smluvní partner
pro zajišťování zimní údržby obce, pan Černý, má nepojízdnou
multikáru s radlicí. Situaci v obci proto pomáhají řešit se svými
mechanizmy pan Pavel Horák a pan Libor Kratochvíl. Pokud zima
ve svém intenzivním působení poněkud nepoleví, budeme všichni
muset, a to i přes veškerou snahu všech jmenovaných o maximální
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sjízdnost místních komunikací, vytrvat v nastavení určité snahy
o trpělivost a pochopení. V této souvislosti bych chtěl na přání
celého zastupitelstva vyjádřit dík všem jednotlivcům, kteří uklízejí
chodníky či schůdky i jiná prostranství před svými domy.
Nový návrh na stanovení záplavového území – dle sdělení
Krajského úřadu podalo Povodí Vltavy nový návrh na stanovení
záplavového území řeky Berounky. V katastru obce Všenory se
tato záležitost týká pouze lokality Na Benátkách, chatové osady
Větrné údolí a dolní části chatové osady Montana. Obec s předmětným návrhem nesouhlasí, což deklarovala svým dopisem ze
dne 24.11.2010. V případě schválení tohoto návrhu by totiž vlastníci
nemovitostí v této oblasti mohli veškeré opravy a rekonstrukce svých
staveb provádět pouze v rozsahu jejich současného půdorysu.
Možnost provádět jakékoli přístavby domu či rozšiřování garáže
nebo kolny, by tak byla naprosto vyloučena. Mapu se zobrazeným
návrhem si mohou majitelé dotčených nemovitostí v případě svého
zájmu prohlédnout v kanceláři OÚ Všenory a rozhodnout se, zda
a jakým způsobem vyjádří svůj případný individuální nesouhlas
s tímto návrhem.
Nové oddělení MŠ zřízené v prostorách bývalé obecní knihovny
v budově I. stupně ZŠ bude otevřeno počátkem příštího roku.
Podle projektu Ing. Pražského byly dokončeny veškeré stavební
úpravy, tj. vybourání a instalace nových oken a dveří, výstavba
šaten a nového sociálního zařízení vč. minerálních podhledů,
posíleno osvětlení, doplněna topná tělesa, provedeno odhlučnění
místnosti dle platných norem, položena nová podlahová krytina a
dlažba, instalována kuchyňská linka s lednicí a mikrovlnou troubou,

1

v souladu s požadavkem HZS osazeny kliky s panikovou funkcí.
V předvánočním a vánočním týdnu bude nová třída vybavena
nábytkem. Doufáme, že rodiče tuto možnost umístění svých dětí
přivítají a jejich děti zde prožijí šťastné chvíle.
Jen ve stručnosti si dovolím zrekapitulovat investiční akce pro
příští rok – měla by být dokončena rekonstrukce budovy Na Závisti
a výstavba vodovodu V Americe, která byla z důvodu současných
nepříznivých klimatických podmínek přerušena. Avizované zahájení
výstavby kanalizace a vodovodu V Chaloupkách se, bohužel, díky
poněkud zdlouhavému vytyčování sítí posouvá na jarní měsíce.
Možné zahájení v měsíci listopadu a následné přerušení z důvodu
sněhu a mrazů by spíše značně znepříjemnilo a zkomplikovalo
zimní údržbu jediné příjezdové komunikace a v souvislosti s tím
i příjezd k některým domům, který zde v zimním období nebývá
zrovna ideální.
V období měsíců červen až srpen by se mělo zrealizovat zateplení
budovy ZŠ pro I. stupeň.
Závěrem tohoto krátkého příspěvku bych chtěl všem všenorským
občanům jménem všech zastupitelů i jménem svým popřát co
nejpříjemnější prožití svátků vánočních a do nadcházejícího
roku 2011 hodně zdraví a štěstí!
Zdeněk Seidler

Ještě několik slov k letošním volbám
do obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16. 10. jsme se mohli zúčastnit voleb do obecního
zastupitelstva a tak vyjádřit nejen svůj zájem o dění v obci, ale vzhledem
k určité odlišnosti volebních programů stran, které se letošních voleb
zúčastnily, ukázat také novým členů zastupitelstva, kam si voliči přejí,
aby v příštích čtyřech letech obec směřovala.
Do letošních voleb kandidovaly čtyři volební strany:
Občanská demokratická strana
Zelené Všenory
Perspektiva pro Všenory
Hnutí pro Všenory
Ve výpisech ze seznamu voličů bylo zapsáno 1206 osob. Celkový
počet odevzdaných úředních obálek byl 749 ks. Voleb v naší obci se tedy
platně zúčastnilo 62 % občanů.
Z výše uvedených volebních stran obsadila v našem obecním zastupitelstvu ODS a volební strana Zelené Všenory po 1 místě, volební strana
Perspektiva pro Všenory 2 místa a volební strana Hnutí pro Všenory
5 míst.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám všem, bez ohledu které
straně jste dali svůj hlas, poděkoval za účast ve volbách. Rovněž děkuji
členům volební komise, která během volebních dnů odvedla velký kus
dobře provedené práce.
Ing. Vladimír Charvát
místostarosta

ze života v obci
Všenorská knihovna je
sice provizorně uzavřena,
ale není bez života
Jak jsme již infomovali, Všenorská
knihovna bude na jaře roku 2011 přestěhována do nových, pro ni plánovaných prostor
v rekonstruovaném domě Na Závisti a zde
bude znovu opět k dispozici celý knihovní
fond v počtu 10.000 svazků a knihovna bude
plně poskytovat odborné služby, na které
jste zvyklí.
Během podzimních měsíců byla nakoupena
řada nových knih, které se v současné době
knihovnicky zpracovávají, aby byly připraveny
pro půjčování od prvního dne otevření nové
knihovny.
Byl zakoupen upgrade elektronického
knihovnického software KP SQL. Průběžně
se pracuje na obsahu aktualizace internetových
stránek, které je potřeba obměnit i doplnit o
nové informace.
Na internetové adrese Všenorské knihovny
http://knihovna.vsenory.cz/regdokumenty.php
je možné najít přehled dokumentů, které se
vztahují ke Všenorům a okolním městům a

obcím. Jde o v podstatě databázi, do které se
po léta přidávají informace o různých druzích
regionálních dokumentů, které knihovna
ve svém knihovním fondu má. Databáze se
doplňuje i v současné době. Výsledkem je
uvedený přehled regionálních dokumentů.
Tyto dokumenty jsou však vzhledem k uzavření knihovny momentálně nedostupné.
Řešením jsou archivy zpravodajů, které obce
a města vydávají, a které jsou vystaveny na
jejich internetových stránkách. Tam si můžete
příslušné číslo zpravodaje najít a s ním i plný
text článku, který Vás zajímá.
Náš region
http://pdf.nasregion.cz/?type_place=jihozapad
Informační list Černošice
http://www.mestocernosice.cz/mesto/informacni-listy/
Informační list Dobřichovice
http://www.dobrichovice.cz/pro-obcany/informacni-listy/
Dobřichovické kukátko
http://www.dobrichovice.cz/kultura/dobrichovicke-kukatko/



Ruch Řevnice
http://www.revnice.cz/mestsky-urad/zpravodajruch/
Naše noviny – Nezávislý poberounský
občasník
http://www.nasenoviny.net/
Zvonice – zpravodaj obce Jíloviště
http://www.jiloviste.cz/content/showPage/
id/70
Zbraslavské noviny
http://www.mc-zbraslav.cz/zbraslavske-noviny/
archiv/archiv-zbraslavskych-novin.html
Zpravodaj obce Řitka
http://www.ritka.cz/index.php?option=com_rok
downloads&view=folder&Itemid=93&id=147:
zpravodaj-obce
Do nového roku bych Vám chtěla popřát
hodně zdraví, spokojenosti v osobním i
pracovním životě a hodně krásných knih,
které naleznete v naší knihovně  a samotné  
knihovně pak spokojené čtenáře.
Mgr. Sahánková, knihovnice
607263700

Zelená domácnost „Komíny
Všenor“
Trochu historie
Když si v roce 1766 pražský alchymista
Christoph Bergner nechal jako první v habsburské monarchii patentovat kamna na uhlí,
což bylo zařízení smontované ze železných
plátů vymazané šamotem tak, aby odolávalo
žáru hořících koulí, které Christoph Bergner
uhnětl ze směsice uhelného mouru a vody,
jistě netušil, že také umožní významný rozvoj
novému řemeslu.
Řeč je o kominících a komínech. Zatímco před
dvěstěpadesáty lety Christoph Bergner objevil
nový způsob vytápění domů a předznamenal tak
převratnou dobu výměny dřeva jako hlavního
topiva právě za uhlí, dnešní doba na svého
Bergnera stále čeká. Kdyby totiž lidé v Čechách
a na Moravě topili jen dřevem, tak by tehdejší
průmyslová revoluce a nastalé „období páry“
znamenaly brzký konec českých lesů.
Hledání nových zdrojů energie
Zatím nikdo spolehlivě nedokázal říci, čím
se bude topit, až zásoby uhlí dojdou nebo cena
„našeho černého zlata“ přesáhne únosnou
mez. Teplo je prostě základní lidská potřeba,
bez níž se v našich klimatických podmínkách
neobejdeme. A tak se i ve Všenorech objevují
novodobí „průkopníci“, kteří hledají „nové
cesty“, jak získat energii a přeměnit ji v žádané
teplo. Alespoň podle hustého kouře, vycházejícího občas z některých komínů Všenor tak lze
usuzovat. Z některých komínů se naopak kouří
málo či zcela ojediněle. Tam se zřejmě vydali

Na podzimní geologické
vycházce aneb Suchou
nohou po mořském dnu
Asi 10 km dlouhá „plavba“ silurským a
devonským oceánem se uskutečnila v sobotu,
23.10.2010.
Jednalo se o v pořadí již třetí vycházku
z cyklu „Geologická historie Prahy a
okolí“, kterou připravil Mgr. Stehlík.
Během předchozích vycházek jsme navštívili
území budované horninami z období kambria
a ordoviku a vysvětlili si geologickou historii
zapsanou ve vrstvách starých více než půl
miliardy let.
V sobotu dopoledne se sešlo kolem
35 účastníků v hale vlakového nádraží
v Berouně. Odtud vyrazili do údolí potoka
Kačáku (Loděnice) mezi Svatým Janem a
Srbskem, kde mohli s pomocí výkladu Mgr.
Stehlíka: „… číst z kamenů další kapitolu
z geologické historie. Skály v okolí Svatého
Jana pod Skalou v sobě skrývají příběh z
období siluru, kdy se v těchto končinách
rozprostíralo širé moře s činnými podmořskými sopkami.“
Dále směrem k Srbsku vedla trasa
naučné vycházky mezi vysokými stěnami,
tvořenými vápenci, které se ukládaly v
teplém tropickém moři v období devonu.
Jako vždy se během cesty vytvořila parta

„nevyšlapanou cestou“ alternativních zdrojů
energie (tepelná čerpadla, solární kolektory na
ohřev TUV apod.) o kterých jsem se zmínil již
minule na webových stránkách www.vsenory.net.
Jsou to zatím ojedinělé pokusy, které tak jako tak
jsou čas od času doplněny klasickým zdrojem
tepla, i když také obnovitelným, kterým je dřevo.
A obdobně jsou na tom i Ti, co se připojili na
centrální rozvod plynu a vyhřívají svoje domy
tímto podobně neobnovitelným zdrojem jako je
např. uhlí, ovšem s tím rozdílem, že komfort
obsluhy a vycházející zplodiny z komína jsou
v případě plynu nesrovnatelně lepší.
Životní prostředí kolem nás
Někde je ale kouř opravdu „hustý“ a dokáže
pořádně potrápit. Jako onehdy, když jsem
se vydal se svou roční dcerkou na večerní
procházku zimními Všenory a u kapličky mne
zastihl hustý žlutý dým valící se těsně při zemi.
O tom, že jsou ve Všenorech „novodobí alchymisti“, kteří zkouší pálit pet lahve, odpadky
nebo třeba staré holínky, jsem zatím jen slyšel.
Ti budou zřejmě zkoušet i trpělivost svých
sousedů. Podle barvy kouře zatím druh paliva
nerozeznám. Proto jsem docela uvítal fotografickou soutěž, kterou vypsala ZO Zelených
v Dobřichovicích. Soutěž je určena členům
různých mládežnických organizací, kteří mají
k prostředí ve kterém žijí a k přírodě vůbec
blízko.
Pravidla soutěže jsou poměrně jednoduchá.
Stačí vyfotit „nejhustší komín“ třeba zrovna
ve Všenorech a fotku poslat na uvedenou emailovou adresu. Na jaře, až topná sezona
skončí, se fotky vyhodnotí a vítězové jednot-

lidí, kteří se těšili ze zajímavého výkladu,
p r o s l u n ě n é p ř í r o d y a d o b r é p o h o d y.
Zúčastnilo se rovněž několik dětí ze skautského oddílu ze Všenor se svými vedoucími.
V kočárku spokojeně spalo miminko, které
ještě poznatky z geologie nezajímaly, ale den
strávený na čerstvém vzduchu byl pro ně i
pro jeho maminku určitě prospěšný. Ten, kdo
měl zájem o hledání zkamenělin, si rovněž
přišel na své. Mgr. Stehlík opět ukázal
skvělá naleziště a hodnotil nálezy účastníků.
Největší radost měly
asi děti.
Ve Svatém Janu
pod Skalou přivedl
Mgr. Stehlík
účastníky vycházky
do Centra ekologického výzkumu
a výchovy (Kavyl).
Zde předem
domluvil zajímavou
přednášku. Po ní bylo
možné poobědvat
v restauraci a
prohlédnout si
další zajímavosti
úžasného místa v
srdci chráněné
krajinné oblasti
Český Kras.
Příští vycházka se



livých fotografií obdrží peněžitou odměnu.
Vítězné fotky, tedy „hustě kouřící komíny“
Všenor, Dobřichovic, Řevnic, Černoši a
Třebání budou k vidění na webových
stránkách, ty Všenorské např. na www.
zelenevsenory.cz . Tedy pokud se nějaký
„hustě kouřící komín“ ve Všenorech najde.
Podmínky soutěže následují podrobněji v
další rubrice tohoto vydání Všenorského
zpravodaje nebo na webových stránkách.
Státem vyžadovaná kontrola komínů
Komíny a jejich „lékaři“ v podobě
kominického řemesla se tak opět vracejí do
hry. Od ledna 2011 budou mít všichni majitelé
komínů novou povinnost viz http://www.skcr.
cz/?page=vyhlaska . Podle nové vyhlášky
vlády si budou muset všichni nechat svůj
komín, a tedy i otopnou soustavu, zkontrolovat
autorizovaným kominíkem, který má na tuto
činnost vydaný živnostenský list. Ten také
vystaví kontrolní zprávu, za kterou bude potřeba
zaplatit 300 až 500,-Kč. Za nedodržení vládní
vyhlášky může hrozit pokuta až 25 000,- Kč.
Mít potvrzení o kontrole komína je ale také
v případě, když si chcete svoji nemovitost
nechat pojistit, výhodné. Pojišťovny totiž
budou takové potvrzení po Vás zcela určitě
chtít. A to nejen v případě požáru vašeho bytu
či nemovitosti. Autorizovaného kominíka, který
Vám takovéto osvědčení po prohlídce Vašeho
komína může vydat, najdete na webových
stránkách www.zsmkcr.cz (zemské společenstvo mistrů kominických) nebo na www.
rzp.cz (živnostenský rejstřík).
(vg)

uskuteční v jarních měsících. Informace o ní
bude opět vystavena na stránkách Obce Všenory
a zveřejněna v Našem regionu a na dalších
možných místech.
Mgr. Filip Stehlík, Geologický ústav Akademie
věd ČR, v.v.i.; G-servis Praha, s.r.o.
e-mail: stehlikf@gli.cas.cz, 235 018 312, 604
854 166

Mgr. Alena Sahánková,
Všenorská knihovna

ZÁKLADNÍ a mateřská ŠKOLA všenory
Z našich škol - základní škola

film « Playtime » du réalisateur Jacques Tati. Le lendemain, quelques
mes collégiennes et collégiens m’ont dit : « On a quitté l’Institut tous
pleins de très bonnes impressions ... »

Co proběhlo?
• Chlapci z 8. a 9. třídy vybojovali 2. místo a krásný pohár v turnaji Bodlo.
• Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (1. stupeň).
• Devátá třída bere patronát nad prvňáčky vážně a pečlivě o ně pečuje
(Mikulášské spaní, návštěva 2. stupně…). Páťáci podobně připravili
bojovku a vystoupení pro MŠ.
• Sbíráme papír a už první stokoruny přibyly do třídních pokladniček.
• Přivítali jsme ve škole hosty v Den otevřených dveří.
• Proběhlo podzimní kolo fotosoutěže.
• 6. a 7. třída navštívila Dětský domov v Letech.
• Byla zvolena nová školská rada, která začíná své funkční období
v prosinci.
• Prověřili jsme si své schopnosti i znalosti v testech SCIO ( ČJ, M,
studijní předpoklady) a ESKALÁTOR (čtenářské dovednosti, Aj).
• Jsme jedna z 8 škol v ČR zapojená do projektu Tanec do škol (MŠ +
1. třída ZŠ, v dalších letech budou přibývat další třídy)
• Hodiny Komunikační výchovy na 2. stupni (lektoři New Europe)
• Vánoční zpívání v kostele sv. Václava s milým hostem J. Stivínem

Návštěva Francouzského institutu v Praze
(Štěpánská 35, Praha 1)

Ve čtvrtek 16. září 2010 navštívili žáci dvou tříd (8. a 9. třídy) Základní
školy ve Všenorech Francouzský institut v Praze. Nejprve si prohlédli
knihovnu a výstavní síň s expozicí obrazů, poté zhlédli film Playtime,
který režíroval Jacques Tati. Odcházeli plni dojmů, jak mi následujícího
dne někteří mí žáci sdělili.
Zbyněk Jan Pačes

Na golfu v Líšnici
Golfový klub Líšnice uspořádal pro 5. – 9. třídu ukázkové dopoledne, kde
se naši žáci pod vedením odborných instruktorů seznámili se základními
pravidly tohoto krásného sportu a hru si také prakticky vyzkoušeli. Nebyl
to první dárek, který škola z Líšnice dostala. Nedávno se GKL zasloužil
o nové vybavení šaten na prvním stupni. Moc děkujeme.
(vv)

Co chystáme?
• Pokračování fotosoutěže.
• Pasování čtenářů – čtenářskou slavnost ve spolupráci se všenorskou
knihovnou.
• Zápis do MŠ a 1. třídy. V jednání je autobus, který by k nám dopravil
děti, které k nám z okolních vsí zatím nemohou.
• V lednu otevřeme 3. třídu MŠ na odloučeném pracovišti v budově 1.
stupně.
• Učitelský sbor bude pokračovat v tříletém vzdělávacím projektu
společnosti Step by step „ Zvyšování kvality pedagogické práce“.
Máme za sebou úvodní kurzy včetně víkendových.
Za co moc a moc děkujeme a čeho si nesmírně vážíme?
• Za dary škole (kancelářské potřeby, práci, pomoc všeho druhu…).
Na co všechny srdečně zveme?
• Na vernisáž velkoformátových fotografií za účasti nepálského atašé
na konci března (datum a místo upřesníme). Jedná o součást našeho
celoročního školního Nepálského projektu.
• Dne 11.1. 2011 od 14,00 do 15,00 hod. mají budoucí prvňáčci spolu
s rodiči možnost vyzkoušet si ŠKOLU NANEČISTO. Vstup zdarma,
registrujte se co nejdříve!
(rb)

Čteme dětem jako celé Česko!
Pravidelné čtení dítěti vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem,
rozvíjí jazyk, paměť, představivost. Učí myšlení, morálním hodnotám,
napomáhá při výchově. Formuje čtecí návyky, podporuje získávání
vědomostí, zlepšuje soustředění.
1.třída se zapojila do tohoto projektu. Čteme pravidelně pohádkové
příběhy. Malujeme ilustrace k pohádkám a hrajeme divadlo. Pohádkové
bytosti nám pomáhají rozpoznávat dobré a špatné chování lidí. Děti si
z toho mohou vzít ponaučení jak se chovat k svému okolí.
(k)

Žádost o udělení čestného názvu
Všenorské obecní zastupitelstvo schválilo záměr naší školy ucházet se o
udělení čestného názvu, který by nesl jméno významného českého pedagoga
první poloviny 20. století Josefa Kubálka. Žádost doplněná doporučením
Pedagogického muzea J. A. Komenského putuje nyní na Českou školní
inspekci a krajský úřad. Chtěli bychom i touto formou vyjádřit sounáležitost
školy s obcí a uchovat paměť na jejího mimořádného občana.
(vv)

Visite de l’institut
français de prague

(35, rue Štěpánská, Prague 1)

Le jeudi 16 septembre 2010 deux classes de collégiens (la 8ème et la
9ème) de l’École fondamentale de Všernory ont visité l’Institut Français
de Prague. Ils y ont regardé la bibliothèque ainsi que la salle d’exposition
où plusieurs tableaux avaient été installés. Après ça, ils ont regardé le



Projekt Nepál
Žáci 5. – 9. třídy zahájili prvním projektovým dnem putování do
Nepálu. A kdo jiný by mohl o vzdálené zemi zajímavě vyprávět, než
ten, kdo ji navštívil. Cestovatelkou byla paní ředitelka a zážitky i
fotografie stály za to. Další informace o životě, kultuře a dějinách
země pod střechou světa si už hledáme a prezentujeme sami. Těšíme
se na další pokračování.
(vv)

Vyhlášení soutěže
FOTOGRAFIE ZŠ VŠENORY
Začátkem školního roku byla vyhlášena ve škole ve Všenorech
„Podzimní fotografická soutěž“ pro žáky, kteří rádi fotografují. Až do 30.
října žáci fotili, shromažďovali, vybírali fotografie, které sami nafotili. Ve
finále bylo posuzováno 12 fotografií. Jednu vítěznou fotografii vybrali
sami žáci a druhou zvolili pracovníci školy.

Autorem vítězné fotografie vybrané žákovskou porotou je žák
sedmé třídy Pavel Horák. Motivem jeho snímku byla pavučina s
kapkami rosy.
Cenu základní školy v podzimní fotografické soutěži získala
Andrea Vyskočilová, žákyně deváté třídy, za snímek podzimní řeky
Berounky.
Mimo soutěž byla posuzována prezentace vlastních fotografií
vytvořená v Power Pointu žákem páté třídy Jakubem Novákem.
Dále byla vyhodnocena výtvarně zpracovaná prezentace fotografií
žáků třetí třídy pod vedením paní učitelky Markéty Baudyšové, která
vznikla jako reportáž z procházky po Všenorech.
Jedním z ocenění žáků, kromě knižních cen o práci s fotografií,
je uveřejnění jejich prací v Dobnet zpravodaji. Dobnet zpravodaj se
stal patronem této soutěže. Vítěze soutěže vyhlásila redaktorka tohoto
média Barbora Tesařová. Kromě vyhodnocení proběhla beseda o
využití fotografie při tvorbě tištěných médií.
(mn)

Foto: Pavel Horák

Foto: Andrea Vyskočilová

Základní škola a Mateřská škola Všenory
srdečně zve děti a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
28. LEDNA 2011 OD 14 DO 18 HODIN
V BUDOVĚ 1. STUPNĚ (dodatečný zápis 11. února 2011)
Těšíme se na vás !

S sebou nezapomeňte občanský průkaz, rodný list dítěte a dobrou náladu.
Informace na tel. číslech 257 711 241, 257 710 130
a na www.skolavsenory.cz.


ŠKOLA NANEČISTO
termín: 11. 1. 2011 od 14,00 hod.
organizace:
Sejdeme se v přízemí v šatně ve 14,00 hodin, kde paní učitelky přivítají
všechny děti a seznámí je s programem „Školy nanečisto“.
Předpokládaný konec ve 14.45.
Program:
S paní učitelkou Hankou Kopeckou: český jazyk a logopedie
- zraková analýza ( určování rozdílů mezi obrázky)
- slovní zásoba ( pojmenovávání obrázků)
- sluchová analýza ( určování hlásek ve slovech, slovní kopaná)
- vyprávění pohádky podle obrázků, řazení obrázků podle děje
S paní učitelkou Hanou Hruškovou: matematika
- určování počtu prvků v souboru
- tvoření souborů s daným počtem prvků
- porovnávání množství a velikosti
- řazení číslic
- poznávání geometrických tvarů
S paní učitelkou Helenou Kombercovou: prvouka
- domácí zvířátka – určování, pojmenovávání, hlasy..
- pantomima, dramatizace
- práce s pracovním listem
S paní učitelkou Markétou Baudyšovou:hudební a výtvarná výchova,
pracovní činnosti
- naučíme se novou písničku
- budeme stříhat, vybarvovat a poznávat barvy
Pozvánka
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na ochutnávku školního prostředí
v úterý 11.1.2011 od 14 hodin. Nenechte se odradit uveřejněným
nabitým programem, bude se Vám u nás líbit. Těšíme se na společně
strávený čas.
Pokud máte zájem, závazně nám nahlaste svoji účast na telefon
731 102 486. Děkujeme.
Kolektiv 1.stupně.

Ze staré školní kroniky:
Školní spořitelna
V hornomokropeské škole bývalo zvykem, že si jednotlivé třídy spořily
a ze získaných peněz se pořídila vždy nějaká společná věc. Žáci byli
vedeni k šetrnosti a uvědomění si ceny peněz. V roce 1936 si však jindy
optimistický pan řídící Bezděk do kroniky posteskl:
„ Druhá třída letos vůbec neukládala. Je to jistě vliv hospodářské krize
a nezaměstnanosti. Ale přece i při tomto nesporně krutém vlivu měly i
nejchudší děti vždy na biograf, na kdejaké divadlo i zbytečnou útratu
za cukroví a jiné takové věci. Tady by se měly nasadit páky, aby se děti
učily šetřit tím, že si dovedou odepřít věci nenutné, i zbytečné i škodlivé,
a rozhodnout se mezi šetřením a utrácením. To by mělo cenu pro život.
Ale stálo by to mnoho energie a práce a mnoho času.“
(vv)

Námořníci ve 3. třídě
Ve 3.třídě probíhá celoroční námořnický projekt „ Objevujeme
Evropskou unii“. Děti nenásilnou formou poznávají odlišnosti a
zajímavosti jednotlivých zemí. Zdrojem informací jsou pro ně dětské
encyklopedie, ale i vlastní cestovatelské zkušenosti. Odměnou je pak
práce s interaktivní tabulí. Naučí se také několik slovíček a písničku
v cizím jazyce. Vyvrcholením tématu je společné vaření typického
pokrmu. V tomto případě jsme vařili španělské gaspacho.
(mb)



Nepálské dny ve Všenorské škole
26. 3. – 3 . 4. 2011
• organizuje Základní škola a mateřská škola Všenory ve spolupráci
s Česko–nepálskou společností a Technickým muzeem v Brně
• určeno pro veřejnost a žáky školy (zakončení Nepálského projektu
probíhajícího na škole v rámci Roku turistiky na podporu zlepšení
ekonomické situace Nepálu vyhlášeného nepálskou vládou)
Z a h á j e n í   Nepálských dnů – promítání o Nepálu pro veřejnost,
společná výroba Ganéši, sypání mandaly
U k o n č e n í Nepálských dnů - výstava prací žáků, rušení mandaly
Výstavy
Nepál – hory (zámek Dobřichovice, velkoformátové fotografie)
Nepál – tradiční řemesla (počítačová učebna školy Všenory, fotografie a
DVD o jednotlivých řemeslech, záběry z nepálských dílen)
Dílny (škola Všenory, Dobřichovice)
Odlévání ze sádry a malování masky bůžka Ganéši,ruční papír – výroba
rámečku z recyklovaného papíru, obrázek s nepálskými motivy, nepálská
hudba – výroba chrastítka a hvízdátka podle nepálského vzoru, nepálská
kuchyně – dal bhat – tradiční nepálské jídlo, momo taštičky, vosková
batika – obrázek s nepálskými motivy
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!
Další informace: www.skolavsenory.cz, T. Slavíková,
Česko-nepálská společnost, Technické muzeum Brno

dokonce odpustil i to naše občasné malé zlobeníčko, a každý jsme dostal
balíček plný dobrot. Nakonec jsme se všichni odvážně s Mikulášem, čertíkem
a andělem vyfotografovali a zazpívali jim na další dalekou cestu.
Poděkování za organizaci a přípravy tohoto úžasného programu plného
radosti, písniček a rozzářených očí našich nejmenších, patří všem pracovnicím
MŠ, manželům Bacíkovým, andělovi Markétce.
(ms)

Z našich škol - co proběhlo v mateřské školce?
Výlet na „Betlémy do Karlštejna
Adventní čas jsme v naší MŠ přivítali návštěvou Betlémů v Karlštejně. Počasí nám sice nepřálo a adventní čas příliš nepřipomínalo.
Nás to ale od těšení se na „Ježíšky“ v rozličných Betlémech neodradilo.
Moc se nám líbily Betlémy z voňavého perníku, Betlémek co se po
vhození „korunky“ rozpohyboval a nakonec i velký Královský Betlém
s vyprávěním příběhu. Nakonec jsme překonali strach a prohlédli
si i lidové Betlémy ve sklepení, navíc jsme ve sklepě zahlédli i
Karlštejnskou bílou paní.

Inzerce

Kadeřnické
služby
pro celou rodinu

vizážistika, barevná typologie, prodlužování vlasů
Vám nabízí kadeřnice s 14letou praxí z pražských salonů.
• pracuji výhradně s výrobky značky Wella, a to za příznivé ceny
• ráno, večer, ve všední dny i o víkendu
• individuální přístup, po dohodě i u Vás doma
• zkušenosti s účesy pro modeling a svatby

Jiří Helekal opět  v naší školce
Další akcí nám těšení se na Mikuláše s čertem a andělem zpříjemnil
veselý pořad našeho již známého „kamaráda“ Jirky Helekala. Společně
jsme si zazpívali o Mikulášovi, jak ztratil plášť, jak přišel s čertem na
koláč a spoustu dalších písniček a koled. Jirka svým zpěvem a doprovodem na kytaru rozpohyboval nejen nás, ale i paní učitelky. Nakonec
jsme od něj dostali za naše výkony ve zpěvu a tanci sladkou odměnu.

To vše a navíc prodej vlasové kosmetiky Wella,
včetně SP, najdete na adrese:
Petra Turečková
Květnová 152
267 11 Vráž u Berouna

Mikuláš v MŠ
Každoroční tradicí je i návštěva pana Mikuláše, čertíka a anděla v naší školce.
Trochu strachu a chvění u srdíčka se brzy ztratilo, a všichni jsme statečně zpívali
a recitovali básničky a překvapili Mikuláše, jak jsme šikovní. Čertík nám

www.kadernickesluzby.cz
tel.: 603 42 75 76

mimoškolní aktivity
Akce Střediska volného času
uskutečněné i plánované.
Středisko volného času ve Všenorech se rozrostlo nejenom svými členy,
ale i pořádanými aktivitami. Již tradiční Drakiády , která se uskutečnila
začátkem října se zúčastnilo asi 20 dětí a dokonce je doprovázeli i rodiče.
I ti se zapojili do pouštění draků a mnohdy i s takovou radostí jako
děti. Vyhodnoceny byly na závěr ale pouze děti v kategoriích ,,Doma
vyrobený nejhezčí drak“ a ,,Nejlépe létající koupený drak“. Nejlepší
čekala sladká odměna.
V listopadu bylo pro děti přichystané překvapení v podobě procházky
Prahou nazvané ,,Cesty za tajemstvím Staré Prahy“ V čase dušičkovém
jsme si vyšli za podivuhodnými postavičkami, strašidly a legendami Staré
Prahy, o nichž psal nejen pan Švandrlík, ale před ním i Václav Cibula a Adolf
Wenig. Sešli jsme se s paní průvodkyní před divadlem Na Prádle, dále jsme
prošli Kampou, a protože nás nestáhli vodníci, došli jsme k Čertovce, kde
se to čerty jenom hemžilo. A ten kdo se rád bojí si to náležitě užil v Muzeu
Strašidel v Mostecké ulici. Překrásný výhled na rozsvěcující se Prahu jsme
měli z Mostecké věže na Karlově mostě. Naše procházka pokračovala na
Malostranské náměstí, kde jsme se dozvěděli, který dům stojí na věky
věků na tzv. hanbě a že ve zvonici sv. Mikuláše bydlel zvoník-strážný.
S paní průvodkyní jsme se rozloučily na Valdštejnském náměstí, které je

proslaveno hned třemi strašidly. Nejznámější z nich je bezhlavý ponocný
Rumprecht. Na jeho troubení jsme po překvapivém a sladkém pohoštění
paní průvodkyně už nečekali a unaveni se vraceli domů.
Vycházky se zúčastnilo asi 47 nadšenců, z toho bylo 27 dětí. Vyprávění
paní průvodkyně zaujalo nejenom děti, které se chvilkami i trochu bály, ale i
jejich doprovod, který se mnohdy skládal z celé rodiny. Na další procházce,
která bude neméně tak zajímavá, se těšíme na stejně hojnou účast dětí i
dospělých. V čase adventním projdeme cestou králů, jenž i pro nás rozsvítí
dávno zapomenutý lampář…. A tím se přeneseme do dob dávno minulých,
kdy se uličkami staré Prahy pohybovali prapodivné osůbky, mnohdy až
strašidelné, kdy se jezdilo na koních a v kočárech a kdy v čase vánočním
se chodívalo koledovat.



Vánoční trh je již po několikáté hezkou a příjemnou tradicí ve
Všenorech. V každé třídě měly děti připravené vánoční tradice a
každý kdo přišel si mohl nejenom výrobek koupit, ale sám za pomoci
dětí a lektorů vyrobit. Při občerstvení, které bylo přichystáno pro
každého návštěvníka jsme se mohli v duchu vánoční atmosféry
pozastavit, příjemně diskutovat a obdivovat práce dětí. Velmi hezké
bylo vystoupení dětí s pásmem 12 vánočních dnů, kdy si rodiče mohli
společně s dětmi zazpívat známé i méně známé koledy. Vystoupení
těch nejmenších – předškoláků bylo velmi roztomilé a pěkné. Mateřská
školka se zúčastnila Vánočních tradic poprvé, ale s velkým úspěchem.
Doufáme, že s její účastí můžeme počítat nejen na dalších Vánočních
tradicích, ale i dalších akcí plánovaných Střediskem volného času ve
Všenorech.
V prosinci nabídne středisko dětem ve škole divadelní představení
,,Vánoční příběh“, který předvedou herci z Kladna. Divadlo bude
v tělocvičně ZŠ ve Všenorech. Doufáme, že představení se bude dětem
líbit.
V lednu 2011 budeme pořádat další vycházku Prahou. Téma této vycházky
bude včas (ještě tento rok) na webových stránkách SVČ. V únoru jistě
navštívíte náš Masopust, který má již ve Všenorech velkou tradici.
Středisko volného času bude mít připraveno na každý měsíc zajímavou
činnost, akci jak pro děti, ale i pro jejich rodiče, prarodiče.
Každá akce bude vždy uveřejněna na webových stránkách www.
svcvsenory.cz pod ikonkou ,,Akce“.
Fotografie ze všech pořádaných činností si můžete prohlédnout na
zmiňovaných webových stránkách ve Fotogalerii střediska.
Budeme rádi, když nám napíšete Vaše zážitky, které s námi prožijete a
těšíme se, že Ti co s námi ještě nikde nebyli, určitě některá naše aktivita
naláká.
Mgr. Hana Brožová, ředitelka SVČ

Co to je ???
Občanské sdružení pro
Všenory
Občanské sdružení pro Všenory vzniklo
dne 5.8. 2009 jako iniciativa původně čtyř
maminek, (Andrea, Jana, Lucka a Zuzka) které
mají snahu oživit dění v obci Všenory a přispět
k tomu, abychom měli k sobě blíž, dát šanci všem
potkávat se, společně něco prožít, spolupodílet
se. Sdružení navázalo na předešlou činnost
OS Všenory, které se zasloužilo o vybudování
prostoru Hobík a již zaniklo a řady dalších
lidí pořádajících různé akce aniž by se někde
sdružovali.
Svou činnost sdružení zatím vyvíjí směrem
k pořádání dnes již tradičních akcí, které se vinou
celým rokem – Tříkrálová sbírka, Karneval,
Vítání jara, Čarodějnice, Den dětí, Svatováclavské klání, Voršilské lodičky, Pohádkový
les, sv. Martin – lampiónový průvod, Cecilské
slavnosti, Zdobení stromečku a společně se
skauty Betlémské světýlko.
V letošním roce jsme mohli uskutečnit
některé akce jen díky dotaci ve výši 10 000,Kč, kterou jsme získali od obce. Všechny naše
akce pořádáme s dobrovolným vstupným a proto
bychom bez přispění obce, dárců a bez obětavé
pomoci našich rodin a dalších dobrovolníků
nebyli schopni je v takové míře a kvalitě realizovat. Za to všem děkujeme a doufáme, že nám
zachovají svou přízeň i v dalších letech.
Pokud chceme pro naše občany uspořádat
skutečně kvalitní program, tak to bez finančních
prostředků realizovat nelze a pokud si na akci
přizveme některého profesionála, tak se odměna za
jeho účast pohybuje v řádech tisíců korun i více.

Velice nás těší, že se naše akce stali značně
populární a navštěvuje je vždy až 100 účastníků a
i když je většinou presentujeme jen ve Všenorech,
navštěvují je i lidé z okolních obcí a měst.
O naší činnosti se můžete dozvědět na našich
stránkách – www.osprovsenory.estranky.cz ,

Finančně nás můžete podpořit na č.ú.
238382440/0300.
A na závěr bych ráda upozornila, že
kdokoli by měl zájem podílet se na
organizování našich akcí či měl sám
nápad. Nechť nás kontaktuje – pí. Lucie
Kölbersberger nebo pí. Zuzana Bacíková
776 177 593, email – zuzka9@email.cz .

Velice mne potěšilo, kolik lidí má zájem
pracovat pro obec, když byli ochotni kandidovat
do zastupitelstva obce. Proto nezoufejte a i když
jste nebyli zvoleni, tak my vás rádi uvidíme na
některé z našich akcí a dokážete tak, že svou
ochotu konat dobro pro občany Všenor myslíte
skutečně upřímně.
Vždyť to přeci děláme PRO NÁS
Všenoráky!
Občanské sdružení pro Všenory přeje všem
občanům Šťastný nový rok !
zb

Hustý dým 2010/11
Fotografická soutěž pro organizace dětí a
mládeže a jednotlivce do 18 let
Žijeme v této krásné krajině – a žijeme jen
jednou. Jak dlouho a jak příjemně?
To záleží také na tom, čím doma topíme a
čím topí naši sousedé. V podmínkách průmys-



lových spaloven odpadu se jedovaté škodliviny
rozkládají. V domácnostech však takových
podmínek nemůžeme dosáhnout a jedovaté
škodliviny tedy unikají v kouři i v popelu do
ovzduší a do půdy. Všechny jedovaté látky
zhoršují naše zdraví, zkracují život, a to tím
intenzivněji, čím blíže jsme k jedovatému kouři
či popelu.
Na jedy ve vzduchu jsou vnímavější děti,
těhotné matky, starší osoby a lidé trpící onemocněním dýchacího ústrojí. Na zdravé osobě se
projeví důsledky spalování domácího odpadu až
se zpožděním. Chronická onemocnění a většina
druhů rakoviny se vyvíjejí více než 20 let a
mohou být způsobena právě dlouhodobým vystavováním se slabšímu působení jedů vzniklých
spalováním odpadů v domácnostech.
Co bychom tedy neměli spalovat?
Nic, co k topení není výslovně určeno. Neměli
bychom spalovat plasty, staré palety, dřevo
z demolice, rozbitý nábytek (vždy se totiž jedná o
chemicky ošetřené dřevo), umělé textilie, zbytky
jídla, celobarevné letáky a časopisy, baterie,
barvy, léky, pneumatiky... Neměli bychom
spalovat ani trávu ze zahrady a listí. Bioodpady
lze kompostovat.
Za účelem snížení přítomnosti jedovatých
škodlivin v ovzduší vyhlašuje místní Základní
organizace Strany zelených, ZO SZ Dobřichovice, fotografickou soutěž o snímky
nejhustšího dýmu 2010/2011.
Účast v soutěži
Dobrovolníci mohou do soutěže přihlašovat
své kandidáty na tento titul prostřednictvím
snímků čmoudících komínů a jejich okolí, které
odešlou na e-mailovou adresu zeleni.dolniberounka@seznam.cz.

Na snímku se snažte ukázat charakteristické
znaky, podle nichž lze původce dýmu poznat
(nejen komín s částí střechy domku, provozovny
či továrny). Číslu popisnému resp. orientačnímu
se ale raději vyhněte – pokud se to nepodaří,
bude digitálně odstraněno. Snímky komínů
očíslujte v pořadí, v němž jste ke každému
komínu pořídili Váš první snímek, k jehož číslu
připojíte písmeno a. Budete-li k jednomu komínu
pořizovat více snímků, což je možné, označte je
za pořadovým číslem komínu dalšími písmeny.
Za slovem foto uveďte své jméno, přezdívku či
značku, pod níž může být Váš snímek zveřejněn.
Můžete případně doplnit jméno Vaší organizace
dětí a mládeže.
Popis tří snímků pořízených ve dvou různých
dnech k Vašemu komínu číslo 5 může vypadat
tedy takto:
Řevnice 12.11.2010 /5a (foto Novák),
Řevnice 12.11.2010 /5b (foto Novák),
Řevnice 20.11.2010 /5c (foto Novák).
Vyhodnocení soutěže, ceny
Pro každou z obcí Černošice, Dobřichovice,
Řevnice a Všenory a společně pro Hlásnou
a Zadní Třebaň vyhodnotí odborná porota tři
snímky zachycující tři různé zdroje nejhustšího
dýmu v obci. Odměněni budou tedy autoři 15
snímků.
Ceny pro vítěze:
Autoři / autorky snímků s nejhustším dýmem
v každé obci získávají 500 Kč,
autorům / autorkám snímků na 2. místě v každé
obci náleží odměna 300 Kč,
autorům / autorkám snímků na 3. místě v každé
obci náleží odměna 200 Kč.

Publicita
Vítězné snímky každé obce resp. dvojice obcí
budou uveřejněny na webových stránkách http://
www.zelenecernosice.cz/, http://www.zelenedobrichovice.cz/, http://www.zelenerevnice.
cz/, http://www.zelenevsenory.cz/, http://www.
zelenetrebane.cz/ a v regionálním tisku.
Při publikaci ponesou snímky pouze jméno
obce, datum pořízení snímku, pořadové číslo
(viz níže) a značku či jméno fotografa, která
(které) slouží k rozlišení snímků. Navíc může
být uvedeno jméno Vaší organizace dětí a
mládeže.
Zveřejnění jména fotografa při publikaci
snímku záleží na autorovi / autorce, může být
podle jeho / jejího přání nahrazeno přezdívkou
nebo značkou. Vzhledem k tomu, že snímky
musí být zaslány e-mailem, budeme vítěze před
publikací snímku prostřednictvím e-mailu sami
kontaktovat.
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2011.
RNDr. Pavla Polechová, CSc.,
ZO SZ Dobřichovice

Informace pro maminky
z okolí Všenor a Dobřichovic
Lednová přednáška na téma
„Školní zralost“
Občanské sdružení Lumen připravilo
v průběhu podzimu a zimy cyklus přednášek
na témata týkající se rozvoje a výchovy dětí
z oblasti psychologie a logopedie.
Poslední přednáška tohoto cyklu se uskuteční

v úterý 11. 1. od 17.30 hodin v budově Lumku v
Dobřichovicích. Jejím obsahem bude v té době
aktuální téma „Školní zralost“. Přednášku povede
Mgr. Jana Doksanská. Vstupné dobrovolné. Více
informací najdete na www.ilumen.cz.
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Všenory se
koná 28. 1. 2011, zveme vás také 11. ledna 2011
od 14,30 hod. do budovy 1. stupně ZŠ a MŠ
Všenory  na ŠKOLU NANEČISTO.
(bt)
Kurzy břišních tanců v centru Lumen
Od začátku podzimu jsou kurzy břišních
tanců také v centru Lumen v Dobřichovicích.
Zatím jsme se naučili základní postoje a prvky
orientálního tance. Nyní se blíží čas, kdy se
dostaneme i k první choreografii. Ta bude souhrnem
všeho, co jsme zatím zkoušeli a poctivě na každé
hodině procvičovali. A že to není úplně jednoduché!
Některé taneční prvky dají opravdu práci - třeba
takové kroužky hrudníkem nebo shimmy (pozn.
red.: Pojmem shimmy je označován pohyb, kdy
tělo zůstává v klidu a pohybují se pouze ramena.).
Tančíme jak na orientální, tak na moderní hudbu.
Používáme i taneční rekvizity. Např. závoj, později
přidáme i taneční hůl.
Do naší tančírny - tedy třídičky lumkových
dětí, nám občas nahlédnou děti s rodiči nebo
paní vychovatelky, a tak máme první milé
publikum. Všechny chmury jsme se rozhodli
vytančit a jde nám to dobře. Krásný zimní čas
všem břišněnkám, dětem, paní vychovatelkám,
no zkrátka všem!
Eva Benecová, www.ilumen.cz

sport
Zpráva o činnosti
fotbalového klubu
Vážení spoluobčané, pokud patříte mezi členy
nebo fanoušky našeho fotbalového klubu, rádi
bychom Vám touto cestou poděkovali za další
úspěšný sportovní rok, který jsme společně
prožili. A rozhodně se máme čím pochlubit:
Dosažené výsledky v podzimní části mistrovských
soutěží:
A mužstvo, I.B třída – 1. místo (bez porážky !!!)
B mužstvo, IV. třída – 7. místo
St. žáci, okr. soutěž – 2. místo
Ml. žáci, okr. přebor – 5. místo
Kromě dosažených sportovních výsledků se
také, díky štědré finanční podpoře ze strany
našich sponzorů, můžeme pochlubit významným
zlepšením podmínek pro hráče a fanoušky
našeho klubu, získané prostředky jsme využili
k dokončení obnovy travnaté plochy hřiště,
zabudování automatické závlahy, obnově
vybavení klubovny, rekonstrukci zázemí pro
hráče a zbudování nové kabiny pro rozhodčí,
s vlastní koupelnou. Na hranici našeho areálu
máme nově zbudovány přípojky plynu a
vodovodního řadu.

Cíle pro rok 2011
Po sportovní stránce jednoznačně postup A mužstva
do krajské I.A třídy, ve hře je i možnost postupu
družstva st. žáků do krajské soutěže. Z hlediska
investic uvažujeme o plynofikaci celé provozní
budovy, zbudování centrálního topení a zajištění
celoročního provozu. V jednání je také projekt na
rekonstrukci elektrického rozvodu, revize rozvodné
skříně a zajištění nové el. přípojky, náhradou za již
nevyhovující vedení. V rámci možností bychom
se rádi pokusili o celkové rozšíření budovy, za
pomoci grantu ROP pro SČ kraj.
Na závěr bychom rádi touto cestou veřejně
poděkovali všem naši dárcům a sponzorům, za
jejich velkou finanční podporu celé naší činnosti,
bez které bychom nikdy takových úspěchů a
celkového růstu klubu nedosáhli. Jedná se
samozřejmě o naší obec, která již patří mezi naše
tradiční sponzory, dále o řadu drobných dárců,
kteří nás chtějí podpořit, a zejm. pak o sponzorskou
skupinu, pod záštitou našeho hlavního sponzora,
spol. IVAR CS. Do této skupiny patří i několik
domácích firem, jako RF Servis, RegulTHERM a
K-V. Všem děkujeme za jejich vytrvalou podporu
a přízeň. Vám všem pak přejeme krásné Vánoce
a hodně štěstí v Novém roce 2011.
Aleš Liber, jednatel



Zprávy z házené
Tentokrát bych vás ráda seznámila s tím, jak
se nám podařilo založit oddíl mládeže. Na
začátku září proběhl nábor na naší základní
škole a přihlásilo se nám asi 20 dětí. To byl pro
nás závazek. Oddílu se ujala trenérka Kristýna
Sklenářová. Po podzimním zahájení přípravy na
našem hřišti, bylo nutné zajistit zimní přípravu.
Zahájila jsem jednání s místní základní školou,
která nám vyšla vstříc a umožnila trénink
v tělocvičně ZDŠ. Vzhledem k tomu, že
kapacita tělocvičky pro tak velký počet dětí
byla nedostatečná, rozhodlo se vedení oddílu
na doporučení trenérky rozdělit děti na dvě
družstva. Podařilo se nám sehnat halu BIOS
v Dobřichovicích a tak starší děti trénují ve
velké hale a mladší jsou jako přípravka ve
školní tělocvičně. Děti poctivě trénují jak
malé tak velké. Proto trenérka chce v roce
2011 děti přihlásit do několika turnajů mini
házené 4+1.
Vážení sportovní přátelé, oddíl házené Vám
děkuje za celoroční přízeň a přeje Vám veselé
vánoce a hodně štěstí v novém roce.
Jitka Ehlová

Další informace
Nové tarify Pražské integrované dopravy
od 1.1. 2011

Dopis od firmy AQUACONSULT

I když ceny jízdenek zůstávají téměř stejné, mění se vzdálenost, kam je možné
se za stejnou cenu od nového roku dostat. Do konce roku 2010 jste se za jízdenku
v hodnotě 32,- Kč dostali ze Všenor do Prahy Hl. nádraží a poté ještě mohli se
stejným lístkem cestovat dále po Praze metrem, tramvají, dokud nevypršel časový
limit jízdenky 120 minut. K podniknutí této cesty budete nově potřebovat lístek
za 40,- Kč.
S jízdenkou za 32,- Kč dojedete po 1.1. 2011 pouze na Smíchovské nádraží. Do
metra či pražských tramvají neplatí (nelze jej použít do tarifního pásma P). Jízdenka
za 32,- Kč platí od nového roku 90 minut a lze ji použít i pro cestu zpět, pokud
dodržíte časový limit od označení jízdenky.
Ze Všenor na Smíchovské nádraží bez možnosti dalšího přestupu dojedete také
s lístkem za 24,- Kč, který platí pouze 60 minut. Více podrobností v přiložené
tabulce nebo na stánkách: http://www.ropid.cz 				
(jm)

AQUACONSULT, spol. s r.o.
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
Obecní úřad
U hřiště 450, 252 31 Všenory
Váš dopis
/ze dne

naše značka
J 71/10

vyřizuje
Ing. Štorková

dne
11.11. 2010

Věc: Fakturace stočného
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy občanů Všenor na
způsob fakturace stočného, zasíláme Vám ucelenou odpověď
na tuto otázku a doporučujeme zveřejnění např. ve Všenorském
zpravodaji.
- Pokud je jediným zdrojem vody pro nemovitost veřejný
vodovod, určuje se množství odpadních vod vypouštěných
do kanalizace podle vodoměru.
O tomto stavu bude u nově napojovaných staveb na místě
sepsána s technikem příloha ke smlouvě o dodávce vody.
V případech, že dojde ke změně v průběhu platnosti
smlouvy je třeba informovat pí Hatinovou (tel. 251 642 213
linka 204 nebo mail hatinova@aquaconsult.cz), bude následovat kontrola zapojení vodovodu a od té chvíle bude stočné
účtováno dle vodoměru.
- V ostatních případech (tzn. pokud bude nemovitost
i nadále odebírat vodu i ze studny) se stanovuje množství
odpadních vod vypouštěných do kanalizace dle směrných
čísel dle Vyhlášky 428/2001Sb.
Upozorňujeme na to, že budou prováděny kontroly vnitřních
rozvodů vody. Je nepřípustné jakékoliv propojení rozvodů vody
zásobovaných z veřejného vodovodu a případných rozvodů
zásovovaných ze studny či jiného zdroje.
Odběratel vody je povinen mít zcela oddělené vnitřní
rozvody vody zásobované z veřejného vodovodu do rozvodů
případně zásobovaných ze studny či jiného zdroje.
S pozdravem

České dráhy, a.s. – informace  
Součástí tohoto čísla zpravodaje je již tradičně nový jízdní řád Českých
drah pro trať Beroun – Praha. Velkou změnou v novém jízdním řádu
platném od 12. prosince 2010 je prodloužení trasy – ve špičkách pracovních
dnů bude možné jet vlakem z Berouna přes Smíchov, Hlavní nádraží
až do stanice Úvaly bez přestupů. Celá jízda by měla trvat přibližně
1hodinu a 20 minut.
Nostalgická vzpomínka
V pátek 10. prosince 2010 vyjel na trasu Praha – Beroun naposledy
pantograf. Nadále budou tyto soupravy používány pouze výjimečně, v
případě poruchy. V příměstské dopravě jezdily a někde stále ještě jezdí
tyto soupravy již od sedmdesátých let! Nejstarší typy se začaly vyrábět
již v druhé polovině šedesátých let. Běžná obsluha trati Praha - Beroun
bude nyní zajišťována moderními soupravami City Elefant umožňující
kvalitní cestování také první třídou. O tom, zda je ve vlaku k dispozici
první třída informuje jízdní řád.

Karel Janouš
technický ředitel provozu V a K

Informace o zpoždění vlaku
Vzhledem k zimnímu chladnému počasí doporučujeme našim čtenářům
také několik zajímavých internetových odkazů, kde se mohou ráno před
cestou na nádraží ujistit, zda vlak, kterým plánují jet, vyjel na trať nebo má
nějaké zpoždění: http://www.cd.cz/cd-online/poloha-vlaku/ , http://kam.
mff.cuni.cz/~babilon/zphist. Údaje jsou neustále aktualizovány a lze se
tak vyhnout nepříjemnému čekání na zastávce.
Pokud se nestihnete podívat na internet před cestou, je možné si průběžně
zjistit polohu vlaku také prostřednictvím SMS z mobilního telefonu: máte-li
operátora O2 na číslo 999111 odešlete SMS ve tvaru: ZPO číslovlaku nebo:
ZPO jménovlaku. U operátora T- Mobile odesíláte SMS s požadavkem na
číslo 4616 odešlete SMS ve tvaru: POZ číslovlaku nebo: POZ jménovlaku.
Kdo má operátora svého mobilního telefonu Vodafone, odešle SMS ve
tvaru: POZ číslovlaku nebo: POZ jménovlaku na číslo 7755. Číslo vlaku
zjistíte v jízdním řádu. Odpověď od všech operátorů přijde formou SMS
zprávy (případně více zpráv). Všichni mobilní operátoři nabízí tuto službu
také prostřednictvím přímého hovoru na asistenční linku či WAP. Přejeme
příjemné cestování a co nejméně zpožděných vlaků!
(jm)
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9957
8863
9959
8865
9961
8867

platí od 12. prosince 2010

4.41
5.11
5.41
6.11
6.31
6.41
7.01
7.11
7.31
7.41
8.01
8.11
8.31
8.41
9.11
9.41
10.11
10.41
11.11
11.41
12.11
12.41
13.11
13.41
14.11
14.41
15.11
15.41
16.11
16.41
17.11
17.41
18.11
18.41
19.11
19.41
20.11
20.41
21.11
21.41
22.11
22.41
23.11
23.41

4.49
5.19
5.49
6.19
6.39
6.49
7.09
7.19
7.39
7.49
8.09
8.19
8.39
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
23.49

Praha hl.n
příjezd
Poznámka

nejede 24.12.
nejede 24.12.
nejede 24.12.
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.

Jede v pracovní dny.

Jede v pracovní dny.

Jede v pracovní dny.

Jede v pracovní dny.

Jede v pracovní dny.

Jede v pracovní dny.

Všenory - Praha

Praha Smíchov
příjezd

Odjezdy vlaků ČD

0.15
4.15
4.45
5.15
5.45
6.15
6.45
7.15
7.45
8.15
8.45
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
23.15

Praha hl.n
odjezd

0.23
4.23
4.53
5.23
5.53
6.23
6.53
7.23
7.53
8.23
8.53
9.23
9.53
10.23
10.53
11.23
11.53
12.23
12.53
13.23
13.53
14.23
14.53
15.23
15.53
16.23
16.53
17.23
17.53
18.23
18.53
19.23
19.53
20.23
20.53
21.23
21.53
22.23
23.23

Poznámka

nejede 24.12. a 31.12.

nejede 24.12. a 31.12.

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

Jede v pracovní dny.

nejede 25.12. a 1.1.

Praha - Všenory

0.42
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
22.42
23.42

Všenory
odjezd

Praha - Všenory

Praha Smíchov
odjezd

Odjezdy vlaků ČD

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

Číslo
vlaku

Odjezdy vlaků ČD

Kalendárium zahrádkářů
Pokračování cyklu začínáme
s biozahrádkařením

Leden
Péče o půdu.
Na tenké vrstvě půdy závisí nejen naše
zahradnická práce, ale veškerý život na
Zemi. Úspěšné biologické pěstování plodin
je možné jen na půdě strukturní, humózní a
živé. Předpokladem dobrého vzrůstu je činnost
půdních mikroorganismů. Jeden z argumentů,
proč na zahrádce hospodařit biologicky, je to,
že průmyslové insekticidy, fungicidy, herbicidy
apod. mají negativní vliv na půdní život.
Při pracování půdy můžeme zůstat věrni klasickému rytí a kypření půdy. Důležitý je osevní
postup. Snahou je, aby byl široký, s mnoha
různými druhy plodin. Snažíme se střídat různé
čeledi tykvovité, mrkvovité, brukvovité, liliovité,
mečíkovité, vikvovité apod. a střídáme též
druhy náročné na živiny s druhy nenáročnými.
Zajímavou možností je využití tzv. smíšených
kultur, tedy pěstování různých plodin na jednom
záhoně současně.
Ochrana rostlin
Základem ochrany rostlin v biologickém
pěstování je vždy prevence, tedy předcházení
nemocem. Prvním předpokladem je zdravá,
biologicky aktivní a činná půda, v níž jsou
rostliny trvale ukotveny. Biozahradním heslem
může být slogan: Na zdravé půdě rostou zdravé
rostliny poskytující zdravé výpěstky.
U ochrany proti plevelům používá biozahradník celou řadu opatření omezujících plevele
a tedy nepotřebuje jejich postřiky herbicidy.
Ví, že nejlepším herbicidem je motyka. Ta je
klasickým tisíciletým osvědčeným prostředkem.
Navíc okopávka má, podobně jako řada dalších
zásahů, vícenásobný efekt. Kromě hubení plevelů

prokypří a provzdušní půdu, odstraní půdní
škraloup a nastartuje mineralizaci živin.
Prevenci proti ochoření rostlin na biozahrádce
je také vždy správný výběr vhodných druhů a
odrůd, tedy aby podmínky pěstování odpovídaly
nárokům druhu a odrůdy.(Úspěšnější bude
pěstování melounů na jižní Moravě než např.
na šumavské Kvildě).
Pokroky ve šlechtění přinesly řadu odolných,
byť i dočasně tzv. rezistentních odrůd. Proto při
výsadbě jabloní na ekozahrádce dáváme přednost
odrůdám odolným proti strupovitosti. Záleží na
biozahrádkáři, aby sám se sháněl po užitečných
a prospěšných informacích. Prevencí chorob je
i správné střídání plodin v osevním postupu,
což platí např. u nádorovitosti na kořenech
košťálovin nebo háďátkách u mrkve.
Pamatujeme i na mechanická opatření: včasné
odstranění mumifikovaných plodů ze stromu
jako ochraně proti monilióze. Preventivním
opatřením je i používání bílé netkané textilie na
zakrytí rostlin jako ochrany proti hmyzu (např.
běláskům kladoucím vajíčka).
Velký význam má i podpora užitečných
organismů, např. slunéček, pestřenek, zlatooček,
lumíků jako přirozených nepřátel škůdců. Tu
zajistíme např. pěstováním vhodných druhů
rostlin na nichž se živý dospělci těchto druhů
nebo vytvářením možností úkrytů pro ně. Je
možná i přímá ochrana, při níž používáme
bioagens. Tak např. na housenky běláska
zeleného dobře účinkuje biopreparát na bázi
bakterie Bacillus thuringiensis, resp. Kustaki.
Početná řada biologických agens se již běžně
používá ve sklenících a pro speciální kultury,
např. draví roztoči. I na tolik obávané slimáky
se objevil biopreparát na bázi parazitické hlístice
Phasmarhabditis hermafrodita.

Únor
Hnojit znamená půdu oživovat.
Hnojení je na biozahrádce chápáno jako
doplňování živin, jako oživování půdy. Proto
na půdu pohlížíme jako na živý organismus,
kterému kompost a chlévský hnůj dodávají
jak živiny, tak i nejrůznější mikroorganismy a
stimulanty půdního života. Následně může sama
oživená a aktivní půda poskytnout rostlinám
i potřebné živiny. Hnojení na ekozahrádce
zajišťujeme především pečlivě připraveným
vlastním kompostem z organických zbytků,
nebo chlévským hnojem. Nezastupitelný
význam pro ekozahrádkáře má zelené hnojení.
V biozahradě se mohou používat též různé
hnojivé zálivky z rostlin – např. z kopřiv a lze
je snadno připravit.
Pro účinné hnojení potřebujeme znát nároky
jednotlivých plodin. Zeleniny dělíme na náročné
druhy (brukvovité, celer, dýně, paprika apod.)
středně náročné (mrkev, petržel, cibule apod.)
a nenáročné, tzv. doběžné (hrášek, fazole,
bylinky). Je nutné hnojit jen tam, kde je to
třeba a v přiměřené dávce. Přehnojit můžeme
nejen Cereritem a NPK, ale i organickými
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hnojivy. Pozor musíme dát hlavně na koncentrovaná hnojiva, např. na slepičince, které
dodají rostlinám příliš vysokou dávku dusíku.
Rostliny přehnojené dusíkem pak mají řídká
vodnatá pletiva náchylná na napadení houbovými
chorobami, s nimiž si pak bez použití chemie jen
těžko budeme vědět rady. Na biozahrádku proto
raději hnůj od zvířat kompostujeme.
Těžištěm domácí tvorby bio hnojiv je správné
kompostování. Pečlivě kompostujeme především
veškeré zbytky, tedy trávu, spadané listí,
zeleninové natě, mladé plevely, větve (nejlépe
zpracované drtičem), popel ze dřeva, kuchyňské
zbytky z domácnosti apod. Hromadu kompostu
místíme do stínu v rohu zahrady. Vhodnou alternativou je kompostér ze dřeva, či plastu.

Březen
Mosty porozumění a spolupráce (závěr)
O vztahu „normálních“ zahrádkářů a
„ekozahrádkářů“ je třeba si uvědomit, že obě
skupiny spojuje společný zájem – pěstování
na zahrádce.
Spíše než vzájemně přezíravý postoj a
zpochybňování postupů a metod, které užívá
druhá strana, je třeba hledat společnou řeč – to
co obě skupiny spojuje, a naopak se od sebe
vzájemně učit. Členění na „jedovaté chemiky“
otravující životní prostředí a „podezřelé
ekology“ s jejich zcela neúčinnými metodami,
je nesmyslné a škodící.
Několik rad pro zahrádkáře na březen až
červen
1) Obměňujeme záhonky
Plánem výsadby omezíme šíření chorob a
vyčerpání půdy. Na pohnojený záhon nesmí přijít
kořenová a cibulová zelenina a luštěniny.
2) Nakupujeme včas semena
Volíme již osvědčené druhy a odrůdy. Odoláme
lákání barevným obalem, ale zato zkontrolujeme
datum spotřeby.
3) Zkontrolujeme nářadí
Shromáždíme k vyklepán a nabroušení
všechny rýče, motyky a lopaty, včetně vhodných
zahrádkářských nůžek.
4) Odstraníme listí
Sebereme listí na místech rašících prvních
jarních květin. Jsou to: sněženky, ladoňky,
bledule, šafrány, nízké kosatce, jaterníky i
prvosenky.
5) Pěstování rajčat
Rajčata vyséváme do kontejnerů o průměru
10cm asi 15 semen do hloubky 5mm. Půda musí
být lehká s podílem rašeliny. V pokojové teplotě
rajčata vyklíčí do 10 dnů. Pak je pěstujeme již
jednotlivě.
6) Přesadíme pokojové rostliny
Rostliny z nádob s prorostlými kořeny
přesadíme do nádob jen asi o 4cm větších,
s otvory ve dně.
Materiál: Zahrádkář 12/2006,
Blesk 27.3.2010

Šťastný nový rok 2011
přeje redakce Všenorského zpravodaje

Inzerce
INZERUJTE VE VŠENORSKÉM ZPRAVODAJI!

R.F. servis

Ceník řádkové inzerce:
- soukromé osoby:
• BONUS: první 2 řádky zdarma
• každý další započatý řádek – 50,- Kč

Richard Feglar

- podnikatelé:
• každý započatý řádek – 100,- Kč

plyn - voda - topení

Ceník plošné inzerce
• celá strana: max. 184 x 271 mm
• 1/2 strany: max. 184 x 134 mm
• 1/4 strany: max. 91 x 134 mm
• 1/8 strany: max. 91 x 65 mm

Nabízí zřízení plynových přípojek na klíč
odprojektové dokumentace po spuštění
spotřebičů.

2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
250 Kč

Kontakt pro příjem inzerátů:
Klára Novotná, mobil: 775 646 461 e-mail: klara@kam-studio.cz

Dále nabízíme

• bezplatné konzultace
• návrhy řešení
• rozpočty
• zřízení či úpravy ÚT
• prodej kotlů, sporáků a radiátorů

AUTOOPRAVNA BEER
Mechanické opravy osobních automobilů
Příprava a reallizace STK a emisí
Výměna čelních skel, Autoelektrika
Klempířské práce, Pneuservis

Kontakt:
p. Feglar Richard
nová provozovna: Květoslava Mašity 244,Všenory
fax: 257 710 163, tel.: 257 710 168
mobil: 604 269 158, mail: rfservis@volny.cz

VŠENORY 486
Po-Pá: 7.30-12.00 13.00-17.00
TEl.: 257 710 872, 603 182 873
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Lumen, o.s., Palackého 147, Dobřichovice

Klub malých dětí LUMEK ● denně 7.30 - 17h
AKTUÁLNĚ 3 VOLNÁ MÍSTA
AJ pro nejmenší ● út - začátečníci, pokročilejší
Výtvarka s keramikou ● předšk. i ml. školní děti
P r o dospě lé :
př e dnášky (téma psychologie dětí)

Pavel Hokr, Jiří Polívka, Dana Klásková,
Milan Matoušek, Vít Kopecký, Jarka Kleinová
klavír, kytara, housle, zob. flétna, trubka, zpěv
➢
➢
➢
➢

● 11.1. Školní zralost

učíme se hrát pro vlastní potěšení
hrajeme písničky, které si sami vybíráte
žádné stupnice, žádné etudy
koncertujeme 2x za rok

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO,
KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, JARO DĚLÁ POKUSY,
HOLUBÍ DŮM, SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON,
HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO JE, SPOMAĽ,
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, MĚLS MĚ VŮBEC RÁD,
LISTEN TO YOUR HEART, FALLING SLOWLY

bř išní t anc e
Konz ult ac e a por ade nst ví v obtížných
životních situacích, D. Rígrová, 725 518 317
P ID ILID I kompletní péče o děti všech věkových
skupin 365 dní v roce 24 h denně

místa výuky:
Všenory - ZŠ (pondělí); učitel Jiří Polívka
– klavír, zob. flétna, trubka;
Černošice, Dobřichovice, Zbraslav, Jesenice, Rudná

informace a přihlašování:
mail: pavelhokr@centrum.cz , tel.: 608 745 297

Více na www.ilumen.cz,
tel. 731 488 774, info.lumen@seznam.cz,

Na internetových stránkách najdete ceník,
rozvrh volných termínů, náš přístup a další informace

www.phklavir.cz

NOVÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DOSPĚLÉ V CENTRU DOBŘICHOVIC
Vážení klienti, nyní registrujeme nové pacienty
do naší péče.
Ordinace se nachází v přízemí, na adrese
Palackého 541 naproti lékárně, a optice, je plně
bezbarierová.
Máme moderní přístrojové vybavení, včetně
zařízeného operačního sálku pro drobné chirurgické
výkony.
Lékaři v naší ordinaci pečlivě sledují nové poznatky v
interním lékařství, v praktickém lékařství, infektologii,
vakcinologii i v dalších oborech, a tyto poznatky aplikují
ve své každodenní práci.

Nabízíme možnost se objednat na přesnou hodinu a
zbytečně nečekat, až do 18.30 večer. Připravujeme
možnost online objednávání přes internet.
Více informací najdete na:

www.praktikdobrichovice.cz

Telefon pro informace a pro případné objednání
se k registraci:

tel.: 257 712 007
MUDr. Věra Dudková a MUDr. Ing. Martin Dudek.

Všenorský zpravodaj - informace

Vydává OÚ Všenory, tiskne Tiskárna kam-studio.cz, vychází čtvrtletně. Redakce: Jana Müllerová, Stanislava Veselá, Ing. Eliška Bubníková. Grafické
zpracování: www.kam-studio.cz. Příjem inzerce: klara@kam-studio.cz. Adresa redakce: OÚ Všenory. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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