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Dobď den,! !!

Vítáme vás u nového vydaní Poškoláčku. V letošním prvním čísle si

zavzpomína*"ou,i*o,-ao^itg;gou"aoucnostinašíobcezrozhovoruspanem
starostou ing. Jane:;.;tÍí .rr"aďii; ." * áoto ve škole a také se d'oaníte o

5*$Yď"TÍTtrJ;ffiHi.ui,'.xlf'i'H;'* oddechu a naše náwhy na zlepšení naší

obce.

Štcolc - z&kladžiaota

noztro;;;?:iff#x.ffiffii|naše redakění skupina na o}e9niry radě pan1

starosttt ing. .lana]irir.u. P1,,q 
',"fri.""i*ň^*" "*rv-*alÝ'dárek. 

Byl to proje'rt naší

školní zahrady, jak si ji my acti'i"5avujem9 a co by na íí nemělo btryuut. Byly jsme

moc rády, že nás pan starostu p,,:uil o"r'átně zodpoíeaa všechny naše otazky.



Pane starosto, jak se vón líbila naše Vónoění besídka
Superr.Ýynita3ící!! Musím jen chváJit!!! Ivíně osobně se líbili nejvíc prvňáěci.

Co se v oicipřip,,,ii" nového ni rok 2005?
Hoďámé dokónčit ve Všerubech stavbu chodnílni a začit projektovat chodrríky na

Hájku a na Brůdku
A co obec plánujev roce 2005 udělat pro školu?

cnvstarn-e se.koupit nové jednomísfiré růzrrobarermé lavice a Žíd|e, aby se varrr při

vytrčovaní dobře sedělo a ve škole se vám ještě víc líbilo. Také hoďáme vyněnit okna

v budově školy.

Pane starosto, děIcujeme Vám za rozhovor,
iopi.b Jiřina Neubellerovó 3.r., Jitka PitáIrová 5r. a Barbora Nersová 5'r.

Zemní plyn

Zároveň' jsme za panem starostou zašli i my. Chtěli jsme znát jeho nazor na

problematiku I

Y obci Všeruby \,yžívá zemní.plyn 68% domácností, dáIe hasičsla zbrojnice, záHadní

škola, mateřski šlrola, lailturní dům a pošta. Ptytovody jsou majetlrem obce. Mrzí nós, že se

py neustále zdražuje, neboť to odrazuje zbyek dornácnosrt od připojení. Já tento systém
_vytópění 

povúuji za elrologiclE přínosný a pro lidi pohodlnější.

Také jsme zjistili některé za1ímavé informace o pl1aru na inte,rnetu. Tak tady jsou.

zemniplyn jé přírodní hoflavý plyn složený hlavně z methanu, popřípadě ze směsi methanu s

jinými.piylv. Vyslrytuje se většinou pod tlakem v pórech a v trhlinach honrin. Tvoří

'u*o'tun'b 
tbziska nebó prov.áá ropu' lopřípadě uhlí. Těží se v obrovském mnoŽství v řadě

světorných nalezišť a,aŽívLse především jakďtopivo a surovina v petroche,lrrii

V České republice vyuziva ýhod zerrního pbmu vice neŽ. 2,5 mi.lionů ob1vatel

zejménapro vďenia ohřev užitkové vody. ojediněle se vyslqrtlypračky a sušiěkypriádla

metan Vyšší uhlovoqEl inerťy

Čn naftovy 97,7 L17 0r6

Čn karbonsk 92,5 ?,2 6,3

Rusko 98,4 0r8 0r8

Norsko 93 419 2r7

NapsaliJ. Holub 5.r., M.PoIa* 5.r.

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru se konal na podzim rolnr 2004. To jsme odevzdali pŤes 2000 kg.

PŤijel nárkladní vťrz, my jsme vše naložili a bylo to!! Pak to vše v Klatovech ntáži|í a u nás ve

škole na intenretu jsme se dozvěděli o soutěži a zahrílijsme si hnr. VěŤíme, Že rok 2005

bude určitě ještě lepší, protože už teď jsme odevzdati píes 3520 kg.

Douť'ame, Že nám i vy nějalcÍ sběr ještě pfidáte.

Napsaly Jiťina Nanbellerová 3.r, Barbora Nersová 5.r., Jitlra Pitálrová 5.r.
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Nlaškarní bál

Dne 26.2.2005 měl bjt maškarní ba1 pro děti, jenže se pak odložil lcv li chŤipkové

epidemii ažna5.3,20o5.Moijsmesetěšili.PŤišlijsmenamaškarníbál,čekalijsme.chviličku
i uz zar:ali hrát písničty. vyštríaala je první soutěž, hžr'eIijsme do lví hlavy noviny, tÍeré

byly udělané jak; míčky. po oatsictr písničkách tanc9vďi něktefi žácí L. až 5. tŤí.dy a děti

ototo je musely napodobovat. Krasně to zv|ádaIy. Každy se bavil. A uŽ jsme trr měli soutěž o

pŤetďrovaní p'ouo,l Pak už jsme tancovali každ! podle sebe, asi v pril šesté bylo vyhlašování

masek. Stoupli jsme si všechny masky do kola a chodili kolem sálu. Rodiče vybrali nejhezčí

, masku a už nám to prozradili. Nebylo určené první, druhé ani tŤetí místo,,aLekaždá maska

dostala nějakou odměnu. Po sále se proháněli napŤ. indián, princezn4 4 jeptišky' šašek,

vodník, sněhulak, beruška' kuchď, BoŤek stavitel, myška a spousta dalších masek. Bylo tam

hodně pěknfch cen, všichni měli radost. Každému se tam moc líbiio, a\eužbylzávér a museli

jsme jíi domri. Škoda, že uŽ maškamí bái končí. Nashledanou, těšíme se pŤíště.

Napsaly Jifina Neubellerová 3.r, Barbora Nersová 5. r, Jitka Pitáková 5.r

Škotní kronika

št<otní rok 1955.56

Štotni rok 1955.56 byl zahájen dne t.zitŤi 1955. Žaijry 1. postup.roč. pŤivítaia

Ťeditelka školy a pionjŤi. Toho roku byla škola opět dvoutŤídní Běh91 šk.ro$ byly poŤádany

nizné kursy - tresrrskÝ, matematic(f, kr:rs nápravné tělesné qfchovy. Žact:to s tŤídními

učitelkami navštívilo v1fstavu mladjch mičurinc v Domažiicích. Dne 22.2. se zučastrrily

učite1ky pŤednašky Mírové využití atomové energie, poŤádané SZŠo v Domažlicích. K tldnu

knihy poiaaay obě tŤídy besedy ke knihám. Besedou bylo obzvláště nadšeno Žactlto 1. tŤídy a

kniŇ Ma1! Bobeš si velmi ouiíuito. K Dni ptactva poŤádď člen ornitologické společnosti s.

K. Strnad pŤednášku žak m obou tŤíd o ochraně ptactva a lovné zvéŤe. Žáci vyslechli

pŤednašku se zájmem i dobr'lrn pŤedsevzetím, které ale později prakticky neosvědčili.

Napsali Lukaš Svaioš 3.r. , Jana Szmolenová 4.r.
:

RybáŤské stŤípky

Dobr} den, lidi. Máme tu nové číslo Poškoláčka a s ním i RybaŤské stŤípky.

V dnešním čísle várn povíme, co vše jsme zjistili o candátovi.

Vyskyruje 
'" 

u 
''iziooy"h 

Ťekách, jezerech, dopravních azávlahovlch kanalech. Má

bíié bŤicho , zIatavé boky,zelenošed;f hŤbet, velké skelné oěi a oddělené hŤbetrrí ploutve .

Nejtepe se ioví naŽivé a rnrtvé rybky a nejlepší návnady jsou plotice, perlín nebo rihoi
A teď něco o tom, kdy se má candát chytat. Je to pŤedevším pozdní léto a podzim, ďe

na lov se m žete vydat i za mírnlch zimních dn . V červnu, bezprostŤedně po ťení, zabirá

candát v někten./ch vodách velmi dobŤe, ale znalci upírají candátťrm ulovenyn v této době

vyhlášenou wátitu jejich masa. Poměrně dobŤe zabírají candáti také bezprostŤedně pŤed

douou tŤení. Lovit je v této době ale nepovaŽuji za rozllmrté, zejménaje.li tŤeba v lovnjlch

vodách stav candátú zachovat, nebo dokonce teprve budovat.

Taktika: snad nejnápadnějším anakem, kterÍ vás upoutá pŤi prvním setkaní

s candátem, jsou velké .hlud''é, št.ne oči. Jsou pŤizptisobeny pro lov za nepŤíztttvych

světelnych podmínek, takže není nikterak pŤekvapivé, že nejlepší dobou pro lov candátu je

no. n.bo tdyz je riplně zataženo. Ještě více aryšuje vaše vyhiídky na spěch vítr čeŤící vodní

r---



hladinu. Na rozdíl od štik neberou candáti na nastahy s mrtuými mořs[ý:ni rybami a

veanou pouze ty rybky, jimiž se přirozené iltvíve vodě, naniž. právě lovíte. Kromě toho mají

malé tlamy' a proto je zapotřebí lovit s návnadami ne většími než 10 cm. Navíc se candáti

neobtěŽujis *'uz*ý*i ryQkarrri a dávají přednost čerstvě zabitymmrťr'ým rybkám, které jste

uioviii tentýŽ den na stejném povodí.
A aty ještě nebyl obttžtrn konec, candáti jsou velmi opabní, a pokud pocítí ja]cýkoliv

odpor, jsou náchylní vyplivnout návnadu i s háčkem. V takovérn případě platí doporučení

stá{e sedět a při jakémkoliv záběru bned zasekávat.
canďati iedy představují obrovskou vyTvlt' o čem svědčí skutečnost, že jsou u rybďů

poměrně oblíbeni.

Pro chYíle oddechu

Napsali Radek PŤibík 5.r., Z. Eichler4.ť., M. Eichler 5.r.

Na našem dvoŤe. Ferda a Andula

Dneska si budeme povídat o Ferdovi a Andule. Ferda je star:.i lcálík, ale na Andulu

nedá dopustit. Andula 
"ypáoa 

na první pohled jako neviřátko, ale vžnaten druhf j:.to pěs:
kvítko. oba si dobŤe rožomí. Andula je morče staré 3 roky a Ferdovi spí za ušima. Zijí
v krďíkrámě v jednom kotci. Andulu dostala moje sestra Kačka od babi z Bukovce. oba mají

rádi oves, seno a jako zákusek Éeba kousek mrkve nebo chleba" nepohrdnou ani Íepou. oba

mají velh.i pop"ť a žíje se jim blaze. To je zatím ode mne z našeho dvorku vše a jestli se

chcete dozvědět víc, kupte si další číslo Poškoláčlil!
Napsal Míla Polák, 5 r.

Já a moji zakrslí králíci

Zdr av ím vš echny králíčky !
Jmenuji ie Elišká a jsem celá bílá Kd)'Ž jsem byla malu rozkousala jsem pletivo

v kralíkárně. Paníček se na mě zlobil. Paníček má pŤenosnou klec, abychom se na jďe a v létě

mohli s mÝm kamarádem Pepíčkem past i venku na louce.

Napsal chovatel Martin Eichler, 5.r-

Omluva
Nechci dělat potyčku
strkat ŽikaMotyčkll.
K tělocvičně pŤedbíhal,
já jsem ale nestíhal.
Ke konfliktu rychle došlo,
takhle by to ale nešlo.
Já se budu slušně chovat
a nebudu odsťrkovat.

Napsal (ale nesložil) Zdeněk Eichler 4.r.



Beseda s panem potápěčem

DneL7.t2.2OO4by1unásveškolepotap:epTMilošPeffielka.I<aždýsehoq9||
ptát na jakékoliv věci, ukLalnám potapeesře.oiteeání, plouwe a potápěčskou bombu a řekl

nám, co všechno musí potápěč umět.iure jsme 
'si 

p'bneau fotografie míst, kde uŽ byl

s ostabrími potápěči. pď petrzelka se bý potáget Y..!9.'9 všude. Jednou se dokonce setkal i

seŽrďokeÍn a s {elfinem, pď se na něj dívali, ďe neublížili mu.

Vypravěrrí;; ;ái úbilo, všic-hni jsme s9 T9. " 
moc divili jeho zažitků:rr i tomq.že

potápění není Žádná lebká věc. Na zav* na chvilkrr vypustil potápěčskou bombu (byl to

,strašný,,syčák..ssss)akaždémudďpotápěčskousamolepku.Užsetěšímenadalšíbesedu.

Napsaly Jiřina Nanbellerovó 3'r., Barbora Nersova 5. r., Jittca Pitótavá 5.r.

Vánoční besídka

Dobýden,doufárne,žejsmevaspotěšilinašívanočníbesídkou,kterásekonala
zt.|2.2OO4. By'i É* pri:.*c irewapeni, totit přišlo lidí. Na zař:átku vas uvítal Radek

Přibík se srn.im vystoupením . skladbou.Wolfganga Amadea Mozartaa potom už vystupovali

s basničkami u pi.Jefu*i ''si.t'''i 
žáci naší stotv. Urěitě jste si řekq lak krasně se to všem

povedlo.Děti1.,2,.a3.rtancovďinapísničlu.,vtc1ubabkačtyřijabkď,aŽá.r;í3.,4.a5.r
tancovali na pisnietu ,,o-zorLe,.. n. co nasty děti pod stomečkem? Všichni dostali hrneček,

čokoládu o aino.u*i,ůtou a drrržina se radovďyz CD přehrávače, videa' DVD rekorderu ,

televize, létajícího talíře, stavebnice a auta.

Určítěsevámbudoulíbitidďšíbesídky.Tojevše,těšímesenashledanou.

Napsaly Jiřina Netlbellerová 3.r, Barbora Nersová 5. r, Jitlca Pitákovó 5.r

Vánoce

Vanoční svátky jsou prima věc. Každý rok se n1ně moc těším. 23. prosince si vezerne

domů stromek. Ještě večer ho postavíme ao stojanlu, aby se nám do zíffi<akrasně rozvinul.

il.Šéd'ý den vstávám brzy' protoževž *ňo-^ dospat. Po snídani jdeme pro ozdoby a

začneme čepit naší jedličku. Tento rok se nám obzvlašť povedla. Na stůljsme dali voňavé

cukroví, poobědvali-tutu a konečně jedeme do Vš"Tb. Tam se sejdeme celá rodina u večeře.

Babi, taťka a marnča vďí a smaží. Já pomahám s pŤípravou štědrovečemího stolu. Ilrají nám

ktomukoledyu3".iti,tazvlaštrí.'n*oo''ivůně.Kdyzjevšechnopfipraveno,sednemesike
stolu a začneme jíst. Všem moc chuhá; aIe já a můj malý bratanec-Honzík máme uši

nastraŽené. ro,,"j,,é'aojeJr i můj děda' který v$echno schválně napíná. Zawoni zvoneček a

nárn dětem se rozzžĚi oěi. Darlnr bylo pod štromečkem hodně, protože jsme byli hodní. Již

tradičně 3,.* uyipouěřen rozdáv*i* á'a'ron, ovšem za ,,vydafité.. pomoci mďého Honzíka.

Všichni byli mocspokojení a překvapení, jak m9hl l9zis9t s"d''":t.:šec|na 
přaní .

V televizi zašalafihádd ui" 
"*áo '. n" ni nedokazal sousředit, vánoční atrrosféra u

stromečlru byla hezčí a nové dárky se musí přece vyzkoušet a prozkoumat.

Podte Radka PřibíIca napsal JaroslavMotyčk 4.r'

Na vanoční svátky a Štcory den se připravujeme v klidrr, ďe před Vanocemi máme

plné ruce práce s uklízením a pečením cut<rovi. S tím mamině rádi pomaháme. Den před

Vanocemi rerez*apořád říká: ,, Jaro, zítra jsou Vanocg!.. A protože Terezka ještě věří na

Ježíška" tak zdobíme stromeček, aŽ usne.



Rano po snídani jdu nakrmit slepice. Zůstaneme chvíli venku, abychom se proběhli.

Když přijdeme domů, jdeme si hrát. eo}aeii se díváme na pohádky. V poledne táta povídá:

,,cá ťayty.hom.še.nui"d1i?..,,Tati, kdo nejí na Šteary den, uvídí zlaté prasátko,.. povídá

i",",ud. Á tuťtu ou to! ,,Zkoúšel jsem to jako malý, ale nikdy jsem ho neviděl. Tak se teď

nebudu trápit hlady...
K vanočním zvykům patří také lití olova. Jelikož my olovo nemáme, tak roztavíme vosk,

kter1ý lijeme do vody..prito* se vždycky nasmějeme. Kolem 14.00 hodiny zabíjíme já atáta

k"p* i<ay" *u*iná s tat1iou připravují večeři, dívám se na televizi. Před večeří se svátečně

obiečeme.- Každý rok máme kvečeři Íizek, smaženého kapra a brarrrborový sďát. Po večeři

přijde babi s acaoo a čekáme, až' zazvoni Ježíšek. Po zazvonění zvonečku jdeme ke

strómeem. Prohlídneme si stromeček a dáme se do rozbalování dfukti. Dfuky rozbaluji já se

sestrou arozdávátme je podle toho, komu path. ZkaŽdého darku máme radost. Až vybalíme

všechny darky a potěšíme se s nimi, díváme se na televizí.Pozdéjivečer jdeme spát.

Napsal Jóra. Motyčka 4,r.

Zimní olympiáda na sněhu

ZiI'lÍLíolympiáda na sněhu se konďa 31.1 2005. Všichni jsme si parádně zajezdili, a|e

i zasoutěžili. Jezdilijsme na ,$adaťu.. a bylo to velká fuška ten velký kopec vyšlapat, ďe na

konec to š1o. Někdo si vyrouii i své vlastní vozítko, třeba jako Miloš Polák, kteý si vzalstaré

lýe, přidělalje na bednu, přidď starodávné hůlky a vozítko bylo hotové!!!!! Klara Mihálková

áeru 
't*1i 

p.káč, ale div divoucí, jezdiljí také pěkně. Jitka Pitaková a Vlaďa Neubeller měli

pýel.Moc se nám to líbilo a těšíme se na další ol1,mpiádu!!

Napsaly Jiřina Neubellerovó 3.r, Barbora Nersová 5. r, Jitka Pitakovó 5.r

Naše želva

Dne 3.2.2005 jsme stavěli maiou.lelvu. Byla to veiká soutěž školy. Paní ředitelka

Jinďiška Behenská a-pu"í učitelka Jana Šupová to vše sledovaly a hodnotily. Ve skupině

byli: Tomaš Kafka, vaset Grdssl, Petra Bernardová, Kateřina Polaková a vedoucí skupiny

Krisq.ýna Mikšová. Všichni jsme se moc a moc snaŽilí, Zniřadíjsme měli lopatu alŽíci. Ce|á

škola šla ven na ško1ní zďrradu. Byla to velká práce, ale í ziloava. Měli jsme ruzrré skupinky a

všichni jsme něco postavili: kobru, krávu, iglú' princeznu, sněhuláka, velkou Želvu, krokodýla

a starodávný dům. Soutěž se nám líbila a těšíme se na dďší.

Napsali jmenovaní žóci Jitka Pitákovó 5.r

Stavba želvy Žofky

Dne 3.2. 2005 se konala na naší školní zafuadé velká sněhová soutěž. Zúčastrrili se jí
žáci |. aŽ 5. ťndy. Měli jsme za úkol ve skupinách stavět sněhové vývory. Naší skupinu

ťvořili kluci i holky - Jiřa Neubellerová" Radek Přibílq Míla Polak, Jitka Pitáková, Jana

Szmolenová a Barbóra Nersová. Na stavbu jsme měli 2 hodiny. Í<aŽdý si mohl přinést svoje

,,Íidlátkď.' My jsme měli k dispozici dvě hrabla a jeden nttž. Zaš;alijsme tím, Že jsme nďrrnuli

hromadu bíiého lepkavého s''oh.' a skončíli nádhemým qftvorem. Alespoň všichni pozna|í, že

se jedná o Želvu. 
Napsali jmenovaní žáci Jitka Pitákoýó 5.r.
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Kdybych byt. byla starostkou Všerub

My žárci 4. a 5. ročnílu jsme si pfi hodině slohu zahtili na dospělé. Zkusili jsrre si
pŤedstavit, Že jsme starostkami - starosty Všerub, márrre neomeze'lré množsM peněz a
m žerre tedy navrhnout, co by se u nás dalo zrrrěnit.

Tady jsou nďe pracg mofoá vas mile pŤekvapí, že i my si všímárrre věcí koleno nás a
vidíme, co by se mohlo zrněnit.

Kdybych byla starostkou Všerub, tak bych na dětském }rŤišti postavila nové houpačky,
více prolézaček a mnoho laviček, které by byly ze dŤeva. Ve škole bych dala udělat nové
lavice a židle. Moátá bych také pŤedělala školu tak, aby v ní bylo více ťíd. Na školní zahradě
bych pŤedě|ala ziůtony tak, aby kaŽdé ďtě mělo jeden zéúion. Také bych koupila více ,,áček...
Veďe školy bych postavila krrásnf d m, ve kterém by byly dén z druŽiny' byl by vello.f a
vybavenf krasnjmi hračkami. Děti by se tam určitě nenudily!

Napsala: Jana Snnolenová 4.r.

Kdybych byla 5tarostkou Všenrb tak bych nechala udělat školu až do 9. ročníku. Také
bych nechala rozborrrat staré domy a.postavila bych nové. Nové silnice by se také hoďly.
Dokončila bych chodníIry a nechďa bych roznlst vesnici, pak bych nechala zahožitrifulek pro
všerubské tulaky. S rybníkembych také něco podnikla" udělalabych tam koupaliště.

Nap s ala : B arbora Ners ová 5.r.

Kdybych byla starostkou Všenrb, vylepšila bych dětské hriště a pŤidala více afrakcí,
vybudovala bych ve Všerubech plavec[f bazén, postavila bych chodrríky ve Všerubech, na
Hájku' Brťldku a Hyršově. Dáte bychom společně s v.fborem SRPDŠ koupili do Mateňské a
zálťrJadni školy nové bračky. Postavila bych pro maÍ'inky velky obchodní drirn s mÓdou a
hned vedle obecní pivovar, kde by na ně tatínkové čekali. Dále bych vystavěla novou silnici
z PrapoŤišť pŤes Sfudanlry a,,Radar.. do Německ\ aby nemusely kamiony a další auta jezdit
pŤes naše obce. Postavila bych pension pro staré lidi s lékámou, rehabilitací a dalšími
rrŽitečnjmi pŤístoji. Vybudovala bych sportovní centrum pro děti' i dospělé, ve kterém by
dospělí soutěžili v lnrŽelkach, kulečníku" tenisu a formovali své tělo ve fitres klubu a sauně.
Také děti by hráty sportormí hry a jezdily zde na kolečkovfch bruslích a skateboartech.

Napsala Jitka Pitá]rová, 5.r.

Kdybych byl starostou Všerub, nechal bych rozšífit dětské hŤiště. Je tam hodrrě mígta,
tak by tam mohla bjt ještě lanovka" tampolín4 tyč na šplhaní, kolotoč, houpačky a
prolézačky. A protože je zde hodně uschlfch strom , nechal bych je vykácet a zasadit nové.
Nelíbí se mi ve Všerubech staré polorozpadlé domy. Měly by se zboŤit, aby nedělaly ostudu.
Místo nich bych postavil domy nové, do kterjch by se nastěhovali noví lidé a Všeruby by se
rozrostly. Aby se vpžil naš velh! rybník, nechalbych kus upravit na koupaliště.

., Napsal: Jaroslav Motyčlra, 4.r.

Kdybych byl starostou Všerub, udělal bych chodníky zŤídil bych kino, udělal bych
pěknou pláž u rybníka zlikvidovď bych čenré skládky, doporučil bych více kontejnenr na
PVC lďrve, obchody na Hyršově a na Hájku. 

Napsal:ZdeněkEichler 4.r.



KdybychbylstarostouVšerub,nechalbychpostavitmístoškolrríhohřištěsportovni
stadion s umělou trávou pro všechny "Ň;řŠk.ú 9.':n 

přestěhoval do star:ých vojenských

kasáren. Tam by mohla bý dohrom"u' J školní ]l.ídT]' družinou i velkou tělocvičnou.

Našlo by se tam oo.i-i,tui pro ruzné ,á1^o,anoúty. Před budovou i za ní je dost místa na

školní zahradu i hřiště.
Takébych,,.ko,,.t,oova1celýkulturnídůmapořádďbychvněmruzrrékulturníakce.

Např. posezení pro důchodce s dechovkou, jako je to ve Kdy''i, divadla pro děti a rŮmé

besedy s lidmi, i<terí_Jeiají néco zajímuuet'o. tvtystim 9i,' 
že by bylo také důležité postavit

takové malé sídliště, aby se do Všerub stěhovali noví lidé a všáchny týo věci byly využité.

rur.e tv.t, řekl, že ís."í.:"" chybí nějaké koupaliště. Ale to už bych 
"\Í:;},x";.'#:;;řibík, 5.r.

KdybychbyistarostouVšerub,takbychdodě$chodrríkypocelýchVšerubech.
Kolem rybníku bych vysazel tmky, to 

'uv 
se koropwičky měly kam ulo:fi. Vyčistil bych

rybník a udě1alpěknou,naato. Postaviluycir.itutet pro všechnazviÍata. Udělal bych novou

silnici. S občany bych sepsai smlouvu, ze řao si uklidi kolem svých příb'ýku a obecní uřad to

uzná, čekala by oueanj ťooo, Kč odměna. Na hřišti bych postavii nové kabinv.

Na Hájku bych postavil konzum, hospodu a chodníky. omezil bych kamionovou dopraw a

udělal novou silrrici. Vybudoval uycn Jctsté a fotbďové hřiště. Na Ma:cově bych na pilu

to'pir nové stroje u oaeíui bych silnici a chodníky. Také bych vyčis,,,l,!I,Ť..,,loslav 
Polák 5.r.

KdybychbylstarostouVšerub,ihnedbychdostavilchodníky.Daibychzrybníka
uděiat koupaliště s pě1orě čistou uodou,oplaží. Ňad ry6rríkem bych nechal udělat skluzavky.

Také bych postavif nové stáje a rrýběhy pro krávy. Vybudovď bych novou siinici, ale ne

dálnici. Nechal bych zbourat starou r*" 
"uv 

ty viaet nas ireztcy kostei. Také by byio třeba

opravit pomník gož.,,v Němcové. rui.e iv..t' nlchal postavit dva'rrát větší dětské hřiště, kde

by bylo hodně prolézaÉek a skiuzavek. Neóirai bych opravit a vyčistit 
?TiÍ];-- Neubeller 5. r.

KdybychbylstarostouVšerub,udělalbychlepšíavětšíškolníhřiště.Dokončilbych
chodníky do konce Všerub a pokračovuitv.t' ůnutia1"u. Nechalbych postavit novou školu

aŽ do9. ročníku. Na školním hřišti břh udělal noye lyntv na fotbal'a basketbalový koš.

Postavil bych větší a lepší tělocvičnu"a nechal bych uklidit celé Všeruby, Hájek, Hyršov a

Ma:rov. oiravii bych obecní uřad a zeď u hřbitova. 
Napsal Jiří Holub, 5.r.
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