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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Skončily prázdniny a pro většinu z nás i čas
dovolených. Přivítali jsme nové žáky do první
třídy a to je jasné znamení, že se blíží podzim.
Jen doufám a přeji si, aby bylo alespoň trochu
lepší počasí než to letní.
Letošní podzim je tím významnější,
že proběhnou volby do zastupitelských orgánů
a
tím pádem i do zastupitelstva našeho města.
Končí volební období a to je čas bilancování.
Nechtěl bych na tomto místě jenom vypočítávat
úspěchy současného zastupitelstva, ale pár věcí je dobré
si připomenout. A je jen na občanech, jestli to, co se
udělalo, bylo to pravé, co je pálilo anebo ne. Na tomto
místě bych proto chtěl jen upozornit na velmi malou, a
mohu-li říci, katastroﬁckou účast veřejnosti na veřejných
zasedáních zastupitelstva, což je velká škoda.
Začnu tím, co považuji za hodně důležité, a
to je fakt, že se v posledním období nezapomínalo na
naše spoluobčany ve spádových obcích. Ať už je to
oprava komunikace v Radimovicích, Popovicích, ale
i cesta do Chrástova, jejíž údržba stojí město nemalé
ﬁnanční prostředky. Avšak na velkou investici, která by
zahrnovala generální opravu, nebyly zatím peníze. Je to
tak trochu závazek pro budoucí zastupitelstvo „sehnat“
nějakou dotaci, aby tato oprava tolik nezatížila rozpočet
města.
Velkou radostí, co se týče okolních obcí, je
vytvoření určitých skupin lidí, chcete-li part, kteří mají
zájem na tom, jak jejich obce vypadají. Trochu mi to
připomíná, což mi starší všichni pamatujeme z minulého
režimu, tzv. „Akce Z“. Ať je to jak chce, ale je to dobře,
že se najdou lidé, kterým není lhostejno, kde a jak žijí. To
nadšení jim my Všerubáci můžeme tak trochu závidět.
Ale nezlepšil se vzhled jen okolních obcí.
Opravili jsme komunikace a chodníky ve městě,
které to nejvíce potřebovaly. Mnohdy připomínaly
spíše tankodrom, avšak nejprve se musela vybudovat
infrastruktura pod zemí a pak mohlo dojít na povrchy
komunikací. Velkou část peněz jsme rovněž investovali
do rozšíření osvětlení, které bylo opravdu nutné, ať je
to na hřbitov ve Všerubech anebo v části Klenovic, kde
nebylo osvětlení nikdy, což si málo kdo z nás dovede
vůbec představit.
Za zmínku rovněž určitě stojí vybudování
sběrného místa, které našim občanům pomohlo vyřešit
známou Nerudovskou otázku „kam s ním“.
Ve výčtu úspěšných akcí dále nesmím
zapomenout na naší základní školu a s ní související

mateřskou školku. Kdyby nic jiného, tak jenom oprava
plotu a zvelebení školkové zahrady stojí za připomenutí.
Co se týče školy, máme připraven projekt a přidělenou
dotaci na zateplení a opravu fasády. Je to jen na panu
ministrovi, kdy přidělenou dotaci podepíše. Bez
podpisu smlouvy se nedá pracovat. Nová fasáda zkrášlí
tuto krásnou budovu a doufám, že se stane rovněž
dominantou města, jako již opravený kostel na náměstí,
který dnes dominantou města jistě je.
Když jsme u těch letošních dotací, také nám
již byla přidělena dotace na opravu místní komunikace
v Klenovicích, která je rovněž před podpisem, proto
se také ještě nezačalo pracovat. Ale jak je to v této
republice běžné, na vše je času dost, a to mi bohužel
neovlivníme.
Jedním z velkých problémů, který je nadále
před námi a který nám kazí vzhled našeho města, je už
tolikrát diskutovaný „kulturák“. Ne že by zastupitelstvu
nezáleželo na jeho stavu, ale pořád jsme řešili, alespoň
z našeho pohledu „důležitější problémy“.
Tím
rozhodně nechci říci, že osud kulturáku je nám šuma
fuk. Rozpoutala se poměrně velká diskuze o dodělání,
ale hlavně také o využití kulturáku mimo zábav a
plesů. Najít nejlepší řešení bude již úkolem nového
zastupitelstva.
Vybral a připomenul jsem pár akcí uskutečněných
v minulém volebním období, nepochybně jich bylo více,
ale myslím, že jsem zmínil ty nejdůležitější.
Nesmím však zapomenout na dvě věci, které
stály na začátku tohoto volebního období. Tou první je
bezesporu otevření obchvatu okolo Všerub, za což patří
velký dík bývalému starostovi panu Václavu Primasovi.
Otevřením obchvatu se rozhodně ulevilo městu
v silniční dopravě. Druhá událost byly oslavy 800 let od
první písemné zmínky a vrácení titulu Města Všeruby.
Tyto oslavy nastartovaly činnost mnohých občanských
sdružení, se kterými se podařilo městu navázat velmi
dobrou spolupráci.
Vážení spoluobčané, jak jsem již řekl, jsou
před námi volby, řekl bych, že pro naše město z těch,
které v poslední době proběhly, nejdůležitější. Přijďte
proto v co největším počtu k těmto volbám a zvolte si
zastupitelstvo, které bude chtít pracovat pro vás a pro
vzhled našeho města a našich spádových obcí.
Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat všem
zastupitelům města a také zaměstnancům úřadu za
jejich nelehkou a zodpovědnou práci pro naše město.
Jaroslav Schejbal
starosta
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Městský úřad informuje
Dne 29. 9. 2014 od 19:00 hod se v zasedací místnosti MěÚ Všeruby koná poslední jednání
současného zastupitelstva města Všeruby.
Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se konají volby do obecního zastupitelstva, volební místnost
pro Všeruby a okolí je umístěna v zasedací místnosti MěÚ Všeruby.

Zprávy z matriky
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Zdeněk Liška ze Všerub (ve věku 80 let)
Božena Šlehoferová ze Všerub (ve věku 63 let)
Jana Strnadová ze Všerub (ve věku 74 let)

Základní škola
Projekt „Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji“
Vyvrcholením prvního roku tohoto projektu,
ve kterém jsme zapojeni s partnerskou Střední školou
Horní Bříza, byl příměstský tábor, který se konal v areálu
SŠ Horní Bříza v termínu od 30. června do 4. července.
V dopoledních hodinách prováděli žáci a žákyně praktické
činnosti v dílnách podobně jako během roku v jednotlivých
kroužcích. Zájem a pracovní nasazení bylo vysoké a práce
precizní, což mohu potvrdit na základě návštěvy, kterou
jsem s řediteli ostatních partnerských škol absolvoval.
V odpoledních hodinách žáci poznávali okolí a mohli
potrápit svoje tělo na sportovištích. Zajímavý byl například
pěší výlet na jezírko vzniklé těžbou břidlice v Hromnici,
návštěva zámku v Mariánské Týnici a další výlety. Veškeré

náklady (výuka, materiál, výlety, strava a ubytování)
byly hrazeny z projektu. Také se můžeme pochlubit, že
z pěti partnerských škol, bylo zastoupení žáků naší školy
největší.
Úkoly na další školní rok jsou samozřejmě
pokračování technických kroužků v dílnách SŠ Horní
Bříza opět pod vedením mistrů odborného výcviku, ale
také výměna vyučujících odborných předmětů mezi
školami. Čeká nás exkurze do výrobního závodu dlažby
v Chlumčanech a další příměstský tábor, který je plánován
na období podzimních prázdnin nadcházejícího školního
roku. Věřím, že následující projektový školní rok bude
minimálně stejně úspěšný jako ten předcházející.

Soutěž mladých cyklistů
Žáci naší školy se 16. května zúčastnili
okresního kola ,,Dopravní soutěže mladých cyklistů“
ve Vejprnicích. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:
test z pravidel provozu na pozemních komunikacích,
jízda zručnosti na kole, jízda na dětském dopravním
hřišti podle pravidel provozu na pozemních
komunikacích a praktické poskytnutí první pomoci.
Naší školu reprezentovalo osm žáků
rozdělených do dvou kategorií. Za starší žáky
soutěžili: Petr Pražma z 8. tř., Jan Pražma z 6. tř.,
Aneta Mojžíšová z 8. tř. a Lenka Pangrácová ze 7. tř.

Toto družstvo se umístilo na 2. místě ve své kategorii
a Petr Pražma na 1. místě v soutěži jednotlivců.
Mladší žáci, ve složení: David Šimek ze 4.tř.,
Libor Mařík ze 4. tř., Naďa Smejkalová z 6. tř., a Sára
Kaprová z 5.tř., se umístili na 1. místě a postoupili tak
do krajského kola za okres Plzeň – sever , které se
uskutečnilo 22. a 23. května v Plzni a Melchiorově
Huti. Zde tito žáci obsadili 5. místo.
Všem soutěžícím děkuji za vzornou
reprezentaci naší školy.
Alena Baumová
vychovatelka ŠD

Rozloučení se základní školou
Na Základní škole ve Všerubech je tradicí, že žáci
posledního devátého ročníku se na konci školního roku

loučí se školou a připravují program pro ostatní. S přípravou
programu začínají již v září a během 1. pololetí si spolu
s třídní učitelkou vyberou trička, která jim budou léta na

Jaroslav Cafourek
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ZŠ připomínat. Dále si načrtnou celý program. V loňském
školním roce se celý program nesl v duchu hudební klasiky
i muzikálů. Žáci celé 2. pololetí nacvičovali předtančení
na hudbu „Fantom opery“.
Tradičně se s deváťáky rozloučili ředitel školy p.
Cafourek a starosta Všerub p. Schejbal.
Po oﬁciální části programu následovala část
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zábavná. V ní dívky po svém pojaly
„Šavlový tanec“ od A. Chačaturjana
a předvedly svůj „vařečkový“ tanec.
Píseň z muzikálu „Cats“ zazpívala
Alena Reinwartová, která je
členkou dětského pěveckého sboru
v Plzni. V programu nechyběly ani
pohádky pro nejmenší, scénka o
Járu Cimrmanovi a další hudební
vystoupení.
Prezentace
všech
deváťáků a vzpomínky na jejich
školní léta od 1. po 9. třídu jsou
nedílnou součástí programu. Na
závěr se všichni rozloučili tancem
na hudbu písně „Time to say goodbuy“ čili „Je čas se
rozloučit“. Tato píseň zněla i při závěrečném videu, které
zmapovalo snahu deváťáků předvést se co nejlépe. Jejich
snahu ocenili potleskem všichni, kteří se přišli dne 26. 6.
2014 podívat.
Mgr. Dana Nováková

Letní úpravy ve škole
Každoročně se snažíme vylepšit prostředí školy i jejího okolí. Díky
našemu zřizovateli Městu Všeruby byl vyřešen letitý problém s příjezdovou
cestou pro zásobování jídelny. Nezpevněná cesta se při dešti nebo náledí stávala
pastí pro zásobovače. Problém vyřešilo položení zámkové dlažby v kombinaci
s asfaltovým povrchem. Mezi vchody do jídelny a mateřské školy vznikl chodník
pro pohodlnější dopravu stravy do mateřské školy. Došlo k opravě omítek na
vnějším plášti hlavní budovy a lepšímu odvětrávání základů kolem tělocvičny.
Hlavním úkolem vnitřních úprav bylo vylepšení prostor školní družiny. Došlo
k výměně klasických stropních osvětlovacích těles za zářivková, stěny a stropy
mají nové nátěry a tapety, podlahy zdobí koberce a starý nábytek nahradil nový.
Pro žáky byly zakoupeny také nové herní prvky. Dle ﬁnančních možností ještě
v průběhu podzimu nahradíme staré židle novými.
Jaroslav Cafourek
Přivítání prvňáčků
Prvního září tradičně začíná školní rok. Pro
většinu žáků je to zaběhnutá záležitost. Pro žáky prvních
ročníků se ale jedná o počátek nového období, během
kterého získají mnoho vědomostí, dovedností, návyků a
postojů. Takovouto událost je samozřejmě třeba pojmout
slavnostně. Tak tomu bylo i v první třídě naší školy.
Ve slavnostně vyzdobené třídě zasedli do školních lavic
děvčátka a chlapci v doprovodu svých rodičů a blízkých.
Po úvodním přivítání třídní učitelkou Evou Paškovou a
ředitelem školy Jaroslavem Cafourkem předal budoucím
žákům školy starosta Jaroslav Schejbal se svými
spolupracovnicemi květiny a upomínkové předměty.
Popřejme prvňáčkům úspěšnou školní docházku a
mnoho veselých a zajímavých zážitků nejen ve škole,
ale i na výletech, exkurzích a dalších zajímavých akcích,
které mají před sebou.
Jaroslav Cafourek
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Mateřská škola
Ohlédnutí za koncem školního roku 2013 - 2014
Červen ve školce byl hlavně naplněn výlety,
sportovními aktivitami a pobyty venku. Na pěší výlet jsme
šli s předškolními dětmi do Radimovic, protože tam bydlí
několik dětí, které také chodí do školky. Cestou jsme viděli
místní zemědělské hospodářství, podívali jsme se, kde tam
bydlí naši kamarádi, pohráli si tu, občerstvili se a vydali
se zpátky. Cesta nám
příjemně ubíhala, i
když jsme se místy
prodírali i kopřivami,
ale nějaké to popálení
všichni vydrželi.
Na
hlavní
výlet
jsme
jeli
autobusem.
Děti
přišly s připravenými
batůžky s dobrotami,
jak se na správný
výlet patří, a vyjeli
jsme směr Kralovice
na zříceninu hradu
Krašov blízko obce
Bohy.
Příjemná
procházka, prohlídka
hradu
a
krásné
výhledy na řeku Berounku byly pro nás všechny pěkným
zážitkem.
Protože počasí bylo stále příjemné, vydali jsme
se s dětmi na celé dopoledne do našeho lesíka Lipovka.
S dětmi jsme cestou hráli zábavné i sportovní hry a cestu
jsme příjemně ukončili v restauraci, kde jsme si pochutnali
na dobré zmrzlině.
Po druhé jsme ve školce uskutečnily spaní ve
školce. Po loňském úspěchu se již řada dětí těšila na tuto
akci. V rámci projektu Celé Česko čte dětem. Akci jsme
nazvali Spaní s Rumcajsem a děti měly za úkol si přinést
svoji oblíbenou knihu. Spaní se účastnily děti od nejmenších
po nejstarší. Spolupodílely se na přípravě večeře, snídaně i
celého zábavného programu. Počasí bylo krásné, společně
jsme si zašli i na zmrzlinu do prodejny JARO, kde nás
ochotně obsloužili. Všem se noc moc líbila a děti hned
druhý den ráno sdělovaly své nové zážitky svým rodičům
a odnášely si vlastnoručně vyrobené prostírání.
Své sportovní a fyzické zdatnosti si děti prověřily
v týdnu sportovních aktivit. Děti byly oceněny drobnými
odměnami a medailemi.
V tomto období jsme se také zapojili s dětmi
do výtvarné tvořivosti. Vyráběli jsme velkého tučňáka
z plastových víček. V této soutěži nazvané Soutěž
s tučňákem Mikim jsme se za přispění hlasování rodičů
umístili při velké konkurenci na jednom z předních míst.

Byli jsme se také rozloučit s žáky 9. třídy, podívali
jsme se na jejich závěrečné vystoupení a dostali malé
dárečky. Pak se deváťáci podívali na taneční vystoupení
dětí ze školky.
Slavnostně jsme ukončili školní rok v MŠ se
zástupci města Všeruby, kteří se již tradičně chodí
rozloučit s dětmi ze školky, než nastoupí do prvních
tříd. Děti obdržely šerpy „Předškolák 2014“ a knihu na
rozloučení s mateřskou školou. Všechny děti obdržely
drobné dárky. Odpoledne jsme pozvali do školky rodiče
na závěrečné posezení s kulturním programem dětí. Na
rodičích bylo vidět dojetí a možná i trochu smutku, že už
končí jedno pěkné období jejich dětí a musí se připravit na
role školáků. Vyvrcholením bylo opětné odekorování dětí
šerpami a slavnostní složení slibu před rodiči. Mnozí se
neubránili slzám. Přejeme všem dětem úspěchy v učení a
rodičům hodně trpělivosti.
Předáním pamětních listů všem dětem jsme
slavnostně ukončili tento školní rok.
Provoz v MŠ pokračoval v měsíci červenci v
hlavní budově MŠ a otevřena byla jedna třída. V měsíci
srpnu byla MŠ zavřena.
Děkujeme za dobrou spolupráci během
celého školního roku zástupcům města Všeruby. Dále
provozovatelům restaurace Lipovka, hospůdky na hřišti
a koloniálu JARO děkujeme za poskytnutí občerstvení i
mimo otevírací dobu.
Nyní jsme se již připravili na práci v novém
školním roce. Byly vybíleny některé prostory v hlavní
budově školky, provedeny drobné technické opravy a nová
výtvarná výzdoba školky.

Mateřská škola je na školní rok 2014 – 2015 opět
plně naplněna. Věříme, že se dětem u nás v MŠ bude
líbit. Poskytneme dětem podnětné prostředí se širokou
náplní nejrůznějších aktivit pro všestranný rozvoj dětské
osobnosti.
Jana Růžková
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SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Prázdniny a dovolené již skončili, proto přeji všem
dětem i jejich rodičům příjemný vstup do nového školního
roku. Držím jim palce, aby se jim dařilo a přežili všechny
školní nástrahy bez úhony, vždyť podzimní prázdniny jsou
za chvilku a vánoce na dohled.
V době, kdy vyšlo letošní druhé číslo všerubských
listů, se v našem městě konala krajská soutěž mladých
hasičů. Všeruby byly vybrány pro pořádání této soutěže
nejen pro to, že je zde jistota kvalitního zajištění takové
významné akce, ale i z důvodu, že družstvo mladších
v loňském roce v krajské soutěži
zvítězilo. V pátek 13. června se
do Všerub sjelo 10 kolektivů
mladých hasičů z celého
plzeňského kraje, aby změřili své
síly a dovednosti v hasičském
sportu. Okres Plzeň – sever
na této soutěži reprezentovali
mladí hasiči z Manětína a Horní
Bělé. I přesto, že se našemu
kolektivu nepodařilo na tuto
soutěž probojovat, měli jsme zde
své zástupce. V družstvu Horní
Bělé hostovali Pavla Kelešová
a Kryštof Kučera. Počasí se
vydařilo, soutěž probíhala dle pravidel ke spokojenosti
rozhodčích, závodníků a především naší reprezentace.
Nedělní vyhlášení výsledků pak bylo opravdu důstojným
vyvrcholení krajské soutěže. Město Všeruby věnovalo
poháry a medaile pro vítěze a to nejen za celkové pořadí, ale
i za všech šest jednotlivých disciplin, které se při krajském
kole plní. Navíc si každé zúčastněné družstvo odvezlo
pamětní plaketu, kterou věnovalo OSH Plzeň – sever a
poukaz na odběr zboží v hodnotě téměř deset tisíc korun
od sponzora NET4GAS. Ale asi největším překvapením
závěrečného ceremoniálu byla účast pana Václava
Šlajse, hejtmana Plzeňského kraje, který předal vítězům
z Manětína a Horní Bělé putovní pohár. V návaznosti na
tuto akci jsme počátkem července obdrželi od Okresního
sdružení hasičů Plzeň – sever poděkování za pomoc při
organizaci této soutěže. Toto poděkování samozřejmě
patří nejen městu Všeruby a členům našeho SDH, ale
Všem, kteří se na zajištění soutěže podíleli – SK Všeruby,
restauraci u Nimrodů, restauraci Muňári a jistě by se našla
spousta dalších, které bych zde mohl jmenovat. Všem,
kteří se na zajištění krajského kola hry Plamen 2014 ve
Všerubech podíleli, ještě jednou srdečně děkuji.
Mladí hasiči se o týden později zúčastnili
posledních soutěží před prázdninovou pauzou. 21. června
si v Horní Bělé změřili své dovednosti v běhu na 60 m
překážek. V této disciplině se nám na Bělé tradičně daří.

Pavla Kelešová si zaběhla pro medaili za třetí místo a Jarda
Kristl zvítězil v kategorii starších chlapců. V požárních
útocích, které následovaly, se dařilo pouze mladšímu Áčku,
které skončilo na 4. místě. Béčko obsadilo místo patnácté
z dvaceti čtyř zúčastněných družstev. Ve starší kategorii
startovalo 15 družstev a my skončili přesně v polovině. Po
přespání jsme se ráno přesunuli do Mrtníka, kde se soutěží o
místní ERB v požárním útoku a štafetě 4 x 60 metrů. Starší
se asi špatně vyspali, a proto obsadili až 11. místo, mladší
Béčko si polepšilo na místo 10. a Áčku jejich bramborová
medaile unikla o jediný bod a tak si připsali páté místo.
Tímto víkendem mladí hasiči
ukončili jarní část sezony, do
podzimní jsme vstoupili opět od
září. Nyní se kolektiv připravuje
na domácí pohárovou soutěž
a podzimní kolo hry Plamen
v Horním Hradišti.
Družstva mužů a žen
v průběhu prázdnin vyrazila na
tři pohárové soutěže. 28. června
do Manětína, kde družstvo mužů
v konkurenci 17 družstev skončilo
na 7. místě. Obě družstva se
26. července zúčastnila soutěže
v Helmíři, mužům se nedařilo a
skončili na 11 místě, ženy získali pohár za 3. místo. Na
soutěž o pohár starostky obce v Nevřeni jelo pro změnu
pouze družstvo žen. V kategorii žen se sešla neobvykle
silná konkurence, startovalo zde 11 družstev žen nebo
dorostenek, našim děvčatům se podařilo opět získat pohár
za třetí místo.
První víkend v červenci jsme spolupracovali na
zajištění Selského dne v Hunčicích. Počasí se vydařilo,
návštěvníků bylo také dost. K vidění byla nejen koňská
spřežení, ale své stánky tu měli i prodejci zahradní techniky
a samozřejmě byla i výstavka z historie zemědělství a
života na vesnici. První víkend v srpnu se po skončení
mokré galusky měla konat zábava s kapelou Expres,
bohužel z důvodu nepříznivého počasí byla zrušena - tak
snad někdy příště.
V červenci se podařilo po několika odkladech
konečně natřít střechu nad garážemi hasičské zbrojnice.
Bohužel se opět ukázalo, že i tak početný sbor jako je ve
Všerubech, má na práci pouze pár lidí. Všem, kteří pomohli
děkuji a společně s nimi doufám, že mezi nás zavítá někdo
další, kdo bude ochoten se nejen bavit, ale i přiložit ruku
k dílu.
Na závěr jsem si nechal činnost zásahové jednotky
našeho města. S ohledem na ukázněnost spoluobčanů,
kteří rozdělávají oheň vždy jen tak, aby se jim nerozšířil,
měli hasiči klidné léto. Pouze 3. července jsme v nočních

- 7hodinách vyjížděli k požáru stodoly v Kunějovicích. 11.
července jsme v dřevníku u domu č. p. 218 ve Všerubech
likvidovali hnízdo sršní a 5. a 6. srpna pomáhali odstraňovat
následky přívalového deště v Kokořově.
Největším vzrušením tak pro členy zásahové
jednotky byla účast na IV. největším setkání hasičů a
požárních automobilů v Přibyslavi, kam jsme byli pozváni
ﬁrmou THZ Slatiňany výrobcem našeho vozidla MAN.
Na setkání nazvané Pyrocar se poslední srpnový víkend
na letišti u Přibyslavi sjelo 303 speciálů. Pořadatelem
bylo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a hlavními
partnery Hasičský záchranný sbor České republiky a Kraj
Vysočina. Dny 29. a 30. srpna 2014 byly zpestřeny nejen
bohatým hasičským, ale i kulturním programem. Účastníci
akce, která byla vyvrcholením oslav 150 let českého
dobrovolného hasičstva, přijížděli na Vysočinu od pátečního
rána. Mimo zástupců z řad dobrovolných i profesionálních
hasičů z celého Česka byly i vozy z polského Starého
Waliszówa nebo slovenské Turzovky. Velký podíl na
zabezpečení celé akce měly sbory dobrovolných hasičů
Kraje Vysočina. Ty se také staraly o občerstvení téměř 25
tisíců návštěvníků a Veteran klub hasičských stříkaček při
OSH Žďár nad Sázavou představil čtyřicet kusů historické
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techniky s nejstarším vozem z roku 1871. S historickou
technikou tu přijely ale i další sbory. Výstavní plochu
zase zaplňovali zástupci 58 ﬁrem nabízející hasičskou a
záchranářskou techniku, výzbroj a výstroj. Součástí byli
samozřejmě ukázky z činnosti nejen hasičů, ale i dalších
složek IZS. Po celou dobu akce byl také zajištěn kulturní
program na hlavním podiu, který vyvrcholil v sobotu večer
ohňostrojem. Podařilo se navázat nová přátelství, zjistit
jak to či ono dělají jinde a zároveň si vyměnit zkušenosti
s řešením nejrůznějších problémů.
Jak již jsem zmiňoval v úvodu článku, od září
navázal na svoji dlouholetou činnost kolektiv mladých
hasičů. Schůzky dětí ve věku od šesti do patnácti let
jsou v pondělí a ve čtvrtek od 17,00 do 19,00 hodin.
PŘÍPRAVKA, to jsou děti předškolního věku od tří let, má
pravidelné schůzky ve středu od 17,00 do 18,00 hodin.
Závěrem Vás opět žádám o dodržování bezpečnosti
při práci nejen s otevřeným ohněm, ale i při činnostech se
zvýšeným požárním nebezpečím. Přeji všem příjemný
podzim, doufejme ještě s trochou sluníčka.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
červen - září 2014
Po skončení jarní části fotbalové sezony jsme doseli
hřiště a připravili je na letní odpočinek. V průběhu měsíce
července jsme začali se stavbou nové boudy, v současné
době je již bouda pod střechou a ﬁnišujeme s ostatními
pracemi. V této souvislosti bych rád jménem výkonného
výboru poděkoval Frantovi
Němečkovi, Pavlu Reinwartovi
a Milanu Brejchovi za jejich
ochotu a pomoc při stavbě.
Dále bych také rád poděkoval
panu Zdeňku Oulíkovi a
Miroslavu Hartmanovi za jejich
vstřícnost při vyjednávání o
cenách za jednotlivé materiály
či komponenty potřebné pro
stavbu.
Jako tradičně jsme
v polovině měsíce srpna
uspořádali Letní turnaj v kopané.
Naše pozvání přijali mužstva TJ
Sokol Všeruby u Kdyně, Slavia
Plzeň a FC Kunějovice. Po několika letech se nám podařilo
náš turnaj vyhrát a navíc ještě nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen Marek Chmiel z našeho klubu.
Na tomto místě bych také rád vysvětlil našim
fanouškům označení mužstev dospělých, aby bylo jasné,

kdo je áčko a kdo béčko a proč je tomu tak, jak jsme to na
výboru na první pohled nelogicky zvolili. V letní přestávce
jsme s ohledem na jejich budoucí fotbalový vývoj uvolnili
na střídavý start do Chotíkova Kubu Heráka a Honzu
Hyráta (který k nám v létě přestoupil z FC Kunějovice).
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem mužstva dospělých je
okamžitý postup zpět minimálně do III. třídy, tak chceme
naplno využít jejich schopností
a možností střídavého startu.
Porovnáním hracích termínů
áčka a béčka jsme zjistili, že
za béčko jich budeme moc
využít v osmi zápasech, oproti
áčku, kde bychom je mohli
využít jen ve čtyřech zápasech.
Z tohoto důvodu jsme rozhodli,
že mužstvem, které bude hrát
na postup, bude naše béčko.
Pro vysvětlení ještě uvádím,
že v našem případě, kdy dvě
mužstva hrají v jedné soutěži,
tak hráči po celou sezonu
mohou nastupovat pouze za
jedno mužstvo, tzn. buď za béčko nebo za áčko.
V letní přestávce se nám povedlo do mužstva
dospělých získat nové posily, kromě již uvedeného Honzy
Hyráta jsme z FC Chotíkov na roční hostování získali
Tomáše Motla a z FC Tachov Marka Chmiela, také na
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roční hostování. Jak je po prvních čtyřech zápasech vidět, tak
vše směřujeme k našemu jednomu cíli a zatím se nám to daří,
béčko zatím získalo za čtyři vítězství 12 bodů při skóre 28:2.
V srpnu jsme spustili naše nové webové stránky, na
adrese www.sk-vseruby.cz můžete průběžně získávat aktuální
novinky z našeho oddílu nebo sledovat průběžné výsledky
našich družstev.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Ze života města a okolí
Spolek RUPRT – kreativní dílnička
Ve čtvrtek 8. 5. 2014 byly v klubovně Hasičské zbrojnice uspořádány kreativní dílničky
spolkem RUPRT. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a technikami
např. s pedigem, sítotiskem, korálky i s kolovrátkem. Spokojení účastníci si tak domů mohli
odnést potištěné tričko, vlastnoručně vyrobené náušnice nebo pedigový košíček. Pro nejmenší
bylo připraveno barvení sádrových odlitků a šnečích ulit. Dílničky si užili nejen návštěvníci,
ale i organizátoři, protože měli možnost předat své zkušenosti dál a i se něco nového naučit. Při
akci vládla příjemná nálada a všichni odcházeli domů spokojeni. Dílničky byly k dispozici zcela
zdarma včetně materiálu a odborné rady. Protože akci navštívilo v doprovodu rodičů obrovské
množství dětí, těšíme se, že si tvořivé odpoledne ve Všerubech zase brzy zopakujeme.
Jarka Lhocká
Pohádkový les
Protože jsme chtěli rozšířit naše působení o další
akce, tak jsme si vymysleli, že uspořádáme pohádkový
les. Vstoupili jsme do jednání s panem Greinerem z Lesní
restaurace Lipovka, sehnali jsme kostýmy, vymysleli
úkoly, domluvili jsme kamarády
a známé na stanoviště a v neděli
29. 6. jsme se všichni sešli na
Lipovce. Akorát to počasí, to nám
nevyšlo. Ale i přesto se nakonec do
lesa dostavilo padesát statečných
vodou nerozpustitelných dětí
s doprovodem.
A jak to probíhalo? V lese
byl připraven okruh, na kterém
jsme měli připraveno celkem
jedenáct stanovišť se známými bytostmi z pohádek či
večerníčků. Děti na startu přivítal klaun s Bílou paní
a pak vyrazily do lesa. Na jednotlivých stanovištích
musely uhodnout, ze které pohádky postavičky pocházejí
(měli jsme Macha a Šebestovou, včelku Máju s Vilíkem,
Rákosníčka, Rumcajse, Ferdu Mravence s Beruškou,
Červenou Karkulku s vlkem, Křemílka s Vochomůrkou,
Shreka, Šmoulinku se Šmoulou, Sněhurku s trpaslíkem a
čarodějnici z perníkové chaloupky). Následně děti plnily
různé úkoly – např. zatloukaly hřebíky, hádaly hlášky
z pohádek, hledaly pět peněz, hrály skořápky, střílely

šišky z bambitky, chytaly ryby apod. Po splnění všech
úkolů dostaly od čarodějnice perníček na památku, od
Bílé paní pamětní list a spolu s rodiči poukázku na drobné
občerstvení do Lipovky.
Velké poděkování patří kamarádům a známým,
kteří postávali v dešti na
stanovištích a nemohli ani být
až tak moc dobře oblečení do
takového nevlídného počasí,
protože musel být hlavně vidět
kostým, že? Díky tedy Sabině
s přítelem, Jardovi s Janinou,
Petrovi,
druhému
Petrovi,
Katince a Elišce, Kačence
a Kulichovi, Léně a Janině,
Honzovi, Péťe a její kamarádce,
Terezce a její kamarádce, Vlastě a Dáše. Poděkování patří
také Martince za upečení mooooooc dobrých perníčků a
panu Greinerovi z Lipovky za spolupráci a za inzerci této
akce v Plzeňském deníku.
A o tom, že kostýmy byly opravdu povedené
a věrohodné, se můžete sami přesvědčit prohlédnutím
fotograﬁí na adrese http://vvv2012.rajce.idnes.cz/2014_
06_29_Pohadkovy_les/. Na příští rok již máme předběžně
domluvené kostýmy, které letos k vidění nebyly, takže se
bude určitě na co těšit.
Václav Červenka
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Dětské rybářské závody
V první řadě se omlouvám všem zúčastněným, ale
z technických důvodů, se mi nepodařilo odeslat článek do
minulého čísla Všerubských listů.
Vážení spoluobčané, v sobotu 24. 5. 2014 proběhl
první ročník dětských rybářských závodů, pořádaných
občanským sdružením Všerubský
Hrouzek na hasičské nádrži
Všeruby. Počasí nám přálo, bylo
jako na objednávku ale přes to, byla
účast závodníků pod očekávání.
Celkem se zúčastnilo 11 závodníků,
kteří přišli odhodlaně bojovat
s kamarády o přední umístění
v závodě a zúročit zkušenosti a
rady získané na kroužku. V prvním
kole závodu, se pořadí na předních
místech stále měnilo, ale závodníci
se povzbuzovali navzájem a každou ulovenou rybu všichni
společně obdivovali a pouštěli zpět do vody. O přestávce
bylo pro všechny závodníky p. Petrem Rubášem, zajištěno
občerstvení zdarma, ale i pro fanoušky a rodiče bylo po
celou dobu závodu občerstvení samozřejmostí. V druhém
kole již bylo uloveno méně ryb a ti závodníci, kterým se
dařilo, se dostali do vedení závodu. Po skončení závodu
a sečtení výsledků z obou kol, bylo vyhlášeno pořadí
a ocenění všech závodníků, včetně poháru za největší
ulovenou rybu. Žádný závodník neodcházel s prázdnou,
až do posledního místa byly připraveny věcné ceny, nutno
podotknout, že každý závodník měl uloveno několik ryb.
Na 1. místě se umístila Anička Kristlová s celkovou
mírou 281 cm, na 2. místě se umístil Viki Lukavský
s celkovou mírou 270 cm a na 3. místě se umístil Dan
Pašek s celkovou mírou 258 cm.
Pohár za největší rybu získala – Anička Kristlová, které se
povedl ulovit 30-ti cm Jelec Tloušť
Za zmínku ale také stojí ulovení ne příliš známé,
okounovité ryby, Slunečnice Pestré. Tento vzácný úlovek

Všerubský Hrouzek oznamuje:
Jistě jste zaregistrovali, že o prázdninách se nekonal
dětský rybářský kroužek. Nyní je již po prázdninách a
kroužek bude opět pořádán a to každou NEDĚLI od 14.00
do 16.00 hod až do doby pokud nám to počasí dovolí.
Nemilé poznání:
Pro nás, pár nadšenců, bylo a je chování některých
rádoby rybářů, kteří si chodí ,,zarybařit“ na lagunu č. 3
u Radimovic, v naprostém rozporu se všemi pravidly
sportovního rybaření. Tuto lagunu máme propůjčenou
od Města Všeruby, k provozování rybářského kroužku a
snažíme se ji z vlastních zdrojů zarybňovat, pro zážitky
malých rybářů. Tito rádoby rybáři, nejenže nechápou
význam sportovního rybolovu a pravidla Chyť a Pusť,
které je na laguně vyvěšené, ale neumí si po sobě ani
uklidit, při odchodu od vody. Nehledě na to, že vozidla mají
zaparkována až u vody a návnady rýpou přímo v prostoru
okolo laguny. Dokážete si představit, jaký je to příklad
pro naše malé rybáře. Byli bychom rádi, aby každý, ať
malý, nebo velký rybář, který si přijde zarybařit, se choval
čistotně a dodržoval pravidlo Chyťa Pusť. Vždyť souboj
a zdolání krásné ryby nemusí být zážitek jen pro jednoho
rybáře, ale může udělat radost mnoha dalším. Jsme sami
zvědaví, co nám po prázdninách na uvedené laguně zbylo
na chytání pro malé rybáře.
Sportovnímu rybaření zdar
Radek Starý
Všerubský Hrouzek.

Centrum Caolinum
Přes všechny skeptické postoje a názory se
povedlo Nevřeňským zrealizovat „Centrum Caolinum“.
Slavnostně bylo otevřeno v pátek 15. srpna v odpoledních
hodinách. Na událost, která není běžnou denní záležitostí,
přišlo odhadem přes 250 lidí. CCN tvoří navenek jednu
budovu s hasičskou zbrojnicí. Stavebně se však jedná o
dva samostatné objekty. Stavba vyšla na 15 milionů korun,
ale 12,7 milionu bylo ﬁnancováno z dotace Evropské
unie. Inspirací pro architektonicky velkoryse pojatý objekt
se staly štoly v nevřeňském podzemí, kde se nachází sály
o výšce až 18 metrů. Vnitřní prostor objektu je uspořádán
jako prostorný a vzdušný sál tak, aby mimo své nosné
téma - historie těžby a zpracování kaolinu – nabízel
prostor k výstavám, prezentacím, přednáškám, divadelním
představením, volnočasovým aktivitám a zázemí v případě

nepříznivého počasí. Pro děti je vybudován koutek na
hraní a pro větší děti se v Centru nachází desková hra
s námětem procházení podzemí. Expozice věnovaná
unikátní technické památce je rozdělena na interiérovou
a exteriérovou část tak, aby část informací o těžbě kaolinu
byla dostupná návštěvníkům i mimo otevírací dobu centra.
Do budoucna bude zpřístupněna naučná stezka vedoucí
k místu těžby kaolinu.
V Centru již proběhlo několik akcí a přednášek.
Téma jsou a budou vybírána tak, aby byla přístupná široké
veřejnosti, přitažlivá, ne plná suchopárných faktů. První bylo
„Posezení se sládkem Gambrinusu“, druhou následovala
„Zážitková degustace čajů“, pro děti bylo uspořádáno
Rozloučení s prázdninami, také již bylo odehráno první
divadelní představení. Mezi další plánované akce patří
např.: komentované promítání fotograﬁí s cestovateli,

se povedl slečně Elišce Žídkové.
Všem závodníkům patří Náš dík za účast a
sportovní chování, dík patří také městu Všeruby za ﬁnanční
příspěvek a podporu činnosti, SDH Všeruby za poskytnutí
zázemí pro pořádání závodů a také slečně Lucii Vyšatové
za pořízení fotodokumentace z celého průběhu závodu,
fotograﬁe jsou ke zhlédnutí na webu www.rajce.idnes.cz,
do vyhledávače je potřeba zadat lucilou a otevřít album
Dětské rybářské závody.
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divadelní představení pro děti, odborné přednášky s lékaři
z různých oborů, komentovaná promítání ﬁlmů. Bližší
informace najdete na internetových stránkách http://www.
centrumcaolinum.cz/cs/, kde je možné odebírat Newsletter,
který Vás bude včas informovat o plánovaných akcích.

Objekt centra se stal bezpochyby dominantou
obce. Pro všestranné využití objektu je jeho posláním
podporovat turistický ruch a rozvíjet pozitivní hodnoty
naší společnosti.
Veronika Menčíková

Mokrá galuska 2014
V sobotu 2. 8. 2014 jsme uspořádali čtvrtý ročník
přejezdu hasičské nádrže přes lávku nazvaný MOKRÁ
GALUSKA, poprvé ale pod hlavičkou občanského
sdružení ProVšeruby. Ačkoliv jsme měli zpočátku obavu
o počasí, tak předpověď se nakonec nevyplnila a počasí
se opět vydařilo. Voda v nádrži (v dubnu vyčištěné) měla
příjemných 25 stupňů, lávka o délce 28 m byla postavena
opět kvalitně a stabilně, ceny
včetně několika překvapení
připraveny, takže nezbývalo než
začít závodit.
Celkem se letos do hlavní
soutěže přihlásilo 43 závodníků,
kteří se na kole pokusili co
nejpomaleji
přejet
lávku.
Závodníci byli rozděleni dle
věku a pohlaví do šesti kategorií.
Kromě hlavní soutěže jsme měli
připravenu soutěž pro páry (11
soutěžních párů), kdy partner
veze co nejrychleji partnerku v kolečku. A jak vše nakonec
dopadlo? Z celkového počtu 43 závodníků celou lávku
nakonec na kole přejelo jen osm „cyklistů“. A výsledky
v jednotlivých kategoriích dopadly takto:
kategorie do 10 let – 1. místo Libor Mařík (28 metrů, 25
vteřin), 2. místo Kryštof Kučera (28 m, 17 vt.), 3. místo
Matěj Teska (28 m, 15 vt.)
kategorie 11 - 14 let – 1. místo Václav Míka (28 m, 28 vt.),
2. místo Jirka Fleisner (28 m, 19 vt.),
3. místo Naďa
Smejkalová (23 m, 18 vt.)
kategorie 15 - 25 let ženy – 1.
místo Nikola Rubášová (20
m, 10 vt.), 2. místo Šarlota
Heráková (16 m, 7 vt.), 3.
místo Zdeňka Hodinová (5
m, 2 vt.)
kategorie 15 – 25 let muži
– 1. místo Michal Rubáš z
Chotíkova (28 m, 20 vt.), 2.
místo Luboš Černý (28 m, 16
vt.), 3. místo Honza Kastl z
Chotíkova (22 m, 12 vt.)
kategorie nad 26 let ženy
– 1. místo Lucie Kristlová z
Radimovic (14 m, 8 vt.), 2. místo Jana Zemanová (8 m, 8
vt.), 3. místo Martina Kubová (5 m, 6 vt.)
kategorie nad 26 let muži – 1. místo Václav Červenka (28
m, 10 vt.) 2. místo Standa Pašek (18 m, 8 vt.), 3. místo

Jaromír Kristl z Radimovic (15 m, 9 vt.)
Absolutním vítězem hlavního závodu se stal vítěz kategorie
10 – 14 let, a to Václav Míka ze Všerub, který k překonání
celé lávky potřeboval celých pomalých 28 vteřin. Jako
absolutní vítěz si z tohoto závodu odnesl hlavní cenu poukaz na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 7.000,Kč.
kategorie páry – 1. místo – Lenka a Jarda Smejkalovi (18
vteřin), 2. místo – Dáša Löwyová
a Petr Foltýn (27 vteřin), 3. místo
- Tomáš Gavorczák a Blanka
Krystlová (28 vteřin)
cena za nejvíc nejlepší pád –
Majda Stará a Honza Dolejš
Nejen
pro
nejmenší
účastníky jsme měli připraveno
několik speciálních překvapení.
První byla klaunka Pepina, která
se (nejen) o děti starala po celou
dobu závodu. Povídala a hrála si
s nimi a také jim vyráběla ﬁgurky
z balónků. Kromě klaunky si děti mohly nechat namalovat
obrázky na obličej. A když byly statečné a přešly lávku,
tak od nás dostaly kromě diplomu ještě sladkou odměnu
– koláč z pekárny paní Čiperové z Klenovic. Koláč také
dostávaly i děti, které jezdily přes lávku na kolech.
Z nejmenších účastníků lávku nakonec přešli tito
„závodníci“ – Damián Bulejko, Soﬁnka Löwyová, Vašík
Baum, Nikolka Zatloukalová, Nikolka Foltýnová, Tomášek
Běle, Martínek Kučera Ondra Dušek, Natálka Opatrná,
Eliška Kristlová, Davídek Baum, Jára Kristl, Laurinka
Maškovská,
Nelinka
Maškovská, Mareček Havlík
a Pepíček Walter.
Celkem jsme mezi
závodníky a další účastníky
rozdělili ceny za cca 25.000,Kč
(závodníci
mohli
vyhrát např. zájezd, rádio,
akušroubovák,
žehličku,
rýč, poukázky na různé
služby (kadeřnictví, pizzerie,
restaurace), společenské hry,
elektronické šipky, sadu na
poker apod.). V letošním roce
jsme také udělali změnu, a to takovou, že místo medailí
dostávali odměnění závodníci velké koláče s označením
umístění a naším logem.
Za to, že jsme mohli takovéto ceny obstarat,

- 11patří velký dík našim partnerům, kteří nám věnovali buď
různé ﬁnanční částky nebo poukázky. Velký dík tedy patří
následujícím fyzickým a právnickým osobám:
občanské sdružení ProVšeruby, MĚSTO VŠERUBY,
KABRNA VÁCLAV – služby v dopravě, ŠRÁMEK
PAVEL – farma MILKNATUR Líně, HOLUB
BOHUSLAV - soukromý zemědělec, ŠMÍD RICHARD
- TISKÁRNA POLYPRESS, ŠMÍDOVÁ KŘESINOVÁ
DAGMAR – DK DESIGN, GREINER VÁCLAV
- RESTAURACE LIPOVKA, EISMAN JAROMÍR
- PALIS KOKOŘOV, FALKENAUER MIROSLAV ZAHRADNICTVÍ ARBO, FRÁNA JAROSLAV– SDH
VŠERUBY, HAVLENOVÁ TEREZA– KADEŘNICTVÍ
HAIR 4 YOU, LÖWY JIŘÍ - STATEK KUNĚJOVICE,
MATOUŠKOVÁ MILENA - TETOVACÍ SALON
TATOO UMI, MĚŘÍNSKÝ VLADIMÍR – FARAO
– DDD SLUŽBY, ERETOVÁ PAVLÍNA – PIZZERIE
LILI, ČIPEROVÁ MONIKA – pekárnička VEVERKA,
BĚLE DAVID - www.rodinne-bazeny.cz, NEZBEDOVÁ
JANA – STUDIO STARS, SCHEJBALOVÁ JIŘINA
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– OBCHOD S PRŮMYSLOVÝM ZBOŽÍM, SMEJKAL
JAROSLAV – TRUHLÁŘSTVÍ.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dalším, kteří
nám nějakým způsobem pomohli. Díky patří hasičům za
pomoc se stavěním stanů a za zajištění občerstvení pro
závodníky i diváky, díky klukům, kteří pomáhali Davidovi
stavět lávku, velký dík patří Gavovi a Vaškovi Míkovi za
to, že byli spolu s Davidem celý den namočení ve vodě, kde
zachraňovali padající, velký dík fotografovi Petrovi, díky
Dáše, Míše a Vlastě za zapisování výsledků a prezence,
díky Kačence za hudební doprovod v průběhu celého dne,
díky mojí manželce Kátě za malování na desítky dětských
obličejů, díky Zuzce a Lucce za pomoc při oblékání a
organizaci závodníků na startu a díky všem ostatním, které
jsem nejmenoval a kteří si díky za pomoc zaslouží.
Fotky je možné si prohlédnout zde. http://vvv2012.rajce.
idnes.cz/2014_08_03_Mokra_galuska_2014
za pořadatele
Václav Červenka

Příspěvky čtenářů
Krabice od bot 2014
Nastal nový školní rok, ochladilo se a za chvíli
budeme cítit atmosféru Vánoc na každém kroku. Někteří
už mají jasno, čím udělají radost pod stromečkem svým
blízkým, někteří mají ještě čas a někteří z Vás možná v
tomto čase přemýšlí jak pomoci někomu potřebnému. V
minulých dvou letech se mnohé rodiny s dětmi připojili k
projektu „Krabice od bot“, který nás čeká i letos. Principem
této akce je prvotně udělat radost dětem v sociálně slabých
rodinách a nedílnou součástí je posílení cítění s druhými v
našich dětech. Důležité je i to, že kdo se k akci se svými

dětmi připojí , musí se v tomto předvánočním čase (shonu)
na chvíli zastavit, princip akce dítěti vysvětlit a krabičku
buď společně připravit, nebo ji alespoň zkontrolovat. Co
do krabičky dát, většinou vymýšlejí samy děti. Krabičky
pak putují do neziskových organizací na Plzeňsku a
Karlovarsku, které s rodinami pracují a pomáhají jim
překonat jejich problémy. Tak jako loni, i letos budeme
mít zprávy o tom, kde a kdo dárečky konkrétně dostal.
Podrobné informace o celé akci najdete na webu vanocnikrabice-od-bot.webnode.cz a já se těším na spolupráci.
Gábina Marková

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 8. díl
V roce 1979 dochází k volbám do zastupitelstev
a předsedou se stal pan Ladislav Šobr, který měl pro
kopanou též pochopení. Jeho syn v té době za Všeruby
hrál. Zároveň byla na ČSTV vyhlášena tzv. Humpolecká
výzva na vylepšení podmínek pro sport na vesnicích.
Kdo se k této akci přihlásil, měl zaručeny určité ﬁnanční
prostředky. Po krátkých jednáních mezi MNV a Sokolem
bylo rozhodnuto se této výzvy chopit a vybudovat u hřiště
kabiny, včetně WC a sprchovacích boxů. V dubnu 1971
započala výstavba tohoto zařízení. Tato akce se v brzké
době stala prestižní pro celou obec a podílely se na ní
postupně všechny složky NF, včetně státního statku.
Nadšení pro tuto výstavbu bylo skutečně
obdivuhodné. Základy se vlastně vybagrovaly koncem
března a na Silvestra téhož roku se toto dílo slavnostně
otevíralo. Hodnota této stavby byla vyčíslena na 220.000
Kč. Podle záznamů se odpracovalo 2500 hod. Největší
zásluhu ze všech složek měli členové Sokola a hlavně stálí

brigádníci. Projekt vypracoval osvědčený Jirka Fleisner,
který měl zároveň i dohled nad stavbou. Odborné práce
byly placené. Partu zedníků vedl Pepík Potužák, rozvody
vody, osazení baterií, boilerů a dalších prací spojených
s vodou prováděli bratři Pelikánové atd. Bylo prý
pravidlem, že na stavbě bylo vždy co pít. Možná, že to
bylo i někdy zneužíváno. Finance na celou akci zajišťoval
MNV. Podle pamětníků, když docházely peníze, předseda
MNV p. Šobr se rozjel na okres. Tam se s vedením, když
to situace vyžadovala, pohádal, peníze vybojoval a stavělo
se dál. Dílo bylo dokončeno v prosinci a na Silvestra bylo
slavnostní otevření. Pokračování oslav pak proběhlo večer
v kulturním domě na silvestrovské zábavě, kterou tehdy
Sokol pořádal. Na tuto příležitost se zabilo prasátko a na
tyto vepřové hody, kdo se tehdy mohl zúčastnit, dodnes
rád vzpomíná.
Po vybudování kabin od roku 1972 se nadšení pro
kopanou ještě více vystupňovalo a po menším doplnění
kádru hráčů se stanovil termín postupu nejdéle pro rok
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1974. Tento termín skutečně vyšel. Jak k tomu došlo v do jiných oddílů, jako např. bratři Bočanové do RPZ a
rozhodujícím roce 1973 - 1974 je patrno v zachovalém další. Zároveň nebyly ﬁnance a vznikaly další problémy i v
písemném hodnocení velkého fanouška místní kopané. jednotlivých vztazích. Od roku 1982 nastává opět postupný
Zachovalo se však jenom podzimní hodnocení 1973, jarní pád až do 4. třídy. Oddíl kopané se opět téměř rozpadl.
1974 buď již nepsal, nebo se ztratilo. Je však potvrzeno, Přerušení soutěže se však nekonalo. Zbytek starších hráčů
a několik mladších soutěž
že se postup vybojoval. Na
udrželo. Podle vyprávění
požadavek okresního výboru
Jardy Zemana, který se do
ČSTV v této době několik
Všerub v roce 1980 přiženil
let působil jako rozhodčí
a sám jako dobrý fotbalista se
místní rodák p. Václav
v oddílu okamžitě zapojil do
Růžička. Jeho činnost na
činnosti, to byla doba velmi zlá
tomto postu byla pro mužstvo
a obtížná. Nebylo výjimkou,
nezanedbatelným přínosem.
že odjížděli na zápas na
Nastalo
velmi
poslední chvíli a to ještě v
významné období pro rozvoj
neúplné sestavě. Mužstvo
kopané. Mužstvo se ještě
fungovalo bez trenéra, to
postupně
doplňovalo
o
znamená, že se prakticky netrénovalo a
schopné dorostence, např. Petr Hartman,
všerubští žáci - sezona 1979 - 1980
kolikrát museli přemlouvat hráče, aby
Pavel Šubík, Pavel Reinwart, Stanislav
Němec, Kamil Hořický, Rudla Herák Zdeněk Nezbeda, Jiří šli vůbec hrát. Scházel nějaký tahoun, který by měl na
Novák, Miroslav Rubáš, Václav Lóhr, Miloslav Hodina, ostatní vliv, sehnal trenéra a vtisknul mužstvu nějaký řád
Milan Čech a další. Toto období, kdy nebyla nouze o hráče a byl schopen organizačně zajišťovat všechny náležitosti.
a hrála se dobrá kopaná, vydrželo 6 - 7 let, cca až do roku Všem, kteří tuto dobu přečkali a nedopustili rozpad oddílu,
1980 - 1981.
patří poděkování.
Postupně dochází k únavě, zraněním, rodinným
starostem, změně v zaměstnáních a zároveň i k přestupům
Vlastimil Reinwart
Křížky v okolí Všerub
V nedávné době došlo k renovaci a znovuoživení
několika křížků a božích muk. V minulosti
bývaly křížky stavěny povětšinou na
rozcestích k paměti nějaké významné
události nebo jako poděkování odvrácení
živelné katastrofy či na vzpomínku tragické
ztráty života.
Na jakou paměť byly postaveny dva
křížky, o kterých budeme psát, se již bohužel
nedovídáme ani z písemných pramenů ani
z křížků samotných, neboť čas smyl skoro
všechny pozůstatky po někdejším nápisu na
podstavci oněch křížků.
Oba se dnes nacházejí v Nevřeňském
katastru při státní silnici ve směru z Plzně
do Karlových Varů. Prvním ve směru od
Plzně je křížek umístěný za křižovatkou na
Nové Hospodě. Po několik let se na tomto
místě nacházel jen podstavec, protože
kříž byl poničen při havárii kamionu.
Nyní byl po dlouhých letech vrácen na
podstavec renovovaný panem Romanem
Kovářem z Jetenovic u Horažďovic. Kříž i
se sochařskou výzdobou je mladší než jeho
barokní podstavec. Můžeme se domnívat,
že podstavec pochází z doby, kdy byla
budována tzv. císařská silnice, tj. od 40. let 18. století.

Na tzv. 1. Vojenském Josefovském mapování z let 1764
– 1768 vidíme vyobrazenou Kalvárii – uskupení tří křížů.
Zajímavou informací je, že na mapě je
uskupení vyobrazeno na protější straně
silnice, tedy na hranici Čemínského katastru.
Později kalvárie zaujala dnešní místo a z
uskupení tří křížů zůstal pouze jediný. Na
kříži je zpodobnění ukřižovaného Krista,
pod nímž stojí v patě kříže Bolestná Panna
Marie. Barokní podstavec byl v rozích
zdoben volutami, uprostřed v kartuši bývala
dle pamětníka pana Krále plechová cedule.
Na zadní straně podstavce se nachází
špatně čitelný nápis mladšího data. P. Král
vzpomíná, že když byla sláva u hostince na
Nové Hospodě s Americkými osvoboditeli,
jeden z vojáků střílel do dotčených volut,
které mu prý připomínali malé terčíky.
Druhý křížek se nachází ve
vzdálenosti 1 km od křížku na Nové
Hospodě. Poničen byl také při automobilové
havárii. V těchto místech dříve odbočovala
cesta směrem do Všerub. Tato cesta je ještě
vidět na 3. Vojenském mapování tj. v letech
1877 – 1880, někdy později zaniká a plně
ji nahrazuje současná silnice, od křížku
vzdálená 372 m.
Veronika Menčíková
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Pamětní kříž v Kokořově
Byl zhotoven 19. 10. 1901 ke slávě Boží od
manželů Antonína a Terezie Bayerových. A to z ﬁnančních
prostředků, které rodina Bayerových získala velkou
ﬁnanční výhrou v dobové lotince. Tato informace pochází
z místní ústní tradice, jež se předává po generace. Od
svých předků ji převzal pan Miroslav Flaiszner, který má
k danému pamětnímu kříži osobitý vztah, neboť se svým
otcem 20 let po 2. Světové válce osadili dvojicí stromů
po pravé a levé straně kříže. Tím dokonale spojili symbol
kříže a stromu, jako symbol pokračování života pro další

pokolení. V současné době došlo k renovaci stávajícího
pomníku panem Radoslavem Vichnarem z Líšťan, včetně
osazení litinového kříže, který se po vandalském činu
podařilo p. Flaisnerovi před lety zachránit. Nyní se spolu
se svojí rodinou významnou měrou podílel na jeho znovu
osazení a kompletní úpravu kolem pamětního křížku.
Na bohatě proﬁlovaném podstavci najdeme tento text:
„Věnováno v bázni Boží od manželů Antonína a Terezie
Bayerových 19 19/10 01“.

ProVšeruby - Pozvánka na akce
Vážení spoluobčané, dovolte nám pozvat Vás na naše další
akce, které uskutečníme v letošním roce.
Již tuto neděli, tj. 28. 9. 2014 pro Vás připravujeme
další ročník „Všerubského šikuly“. Na odpoledne
budou po Všerubech připravena různá stanoviště, kde
si budete moci (mladí i staří) vyzkoušet, jak jste či
nejste šikovní. Máme připraveny disciplíny tradiční,
ale i zcela nové.
Na říjen máme v plánu drakiádu, termín ještě není
upřesněn, zatím se domlouváme s hydrometeorologickým
ústavem na tom, jaké budou v říjnu ve Všerubech foukat
větry, abychom nedopadli jako při posledních dvou
ročnících, kdy nám vítr zrovna dvakrát nepřál. Jako každý

rok budeme soutěžit o nej………….. draky.
V listopadu budeme v rámci „Svatomartinských
slavností“ opět pořádat lampionový průvod, takže na
sobotní večer 8. 11. si připravte lampiony, teplé oblečení a
všichni do průvodu. Bude připravena stezka odvahy a
samozřejmě i buřty na opékání.
V prosinci, přesně 12. 12. se Všeruby opět
stanou součástí celorepublikové akce nazvané
„Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi“. V loňském roce
se tato akce nekonala, ale letos máme přislíbeno, že by
mělo vše dobře dopadnout a tak bychom se mohli sejít na
našem náměstí, společně si zazpívat koledy a informovat
Ježíška, co že si to vlastně přejeme k Vánocům.
Václav Červenka

Radoslav Vichnar

Seznam šikovných osob - ten umí to a ten zas tohle
Seznam našich spoluobčanů, kteří „něco“ umějí a kteří se přihlásili s tím, že chtějí v tomto seznamu být uvedeni. Tento
seznam bychom stále chtěli aktualizovat, takže v případě zájmu pište na adresu redakce a my Vás do tohoto seznamu
zařadíme:
Tereza Havlenová - kadeřnické služby, prodlužování řas, Všeruby 333, tel: 733676021
Monika Čiperová – nabízí dobroty na oslavy, rauty, svatby, velikonoce, vánoce i silvestra – např. domácí koláče,
minizákusky, miňonky, perníčky, vánoční cukroví, šátečky, medovníčky, dorty a vše dle vašeho přání, Klenovice 31, tel:
728214917, email: monika.ciperova@seznam.cz, web: www.pekarnicka-veverka.cz
Kateřina Červenková – výroba velikonočních kraslic, dárkových předmětů (obrázky, hedvábné šátky), vánočních
ozdob, atd., Všeruby 341, tel: 777808290, email: k.cervenkova@email.cz, web: www.katkacervenkova.cz
Jan Falkenauer - výškové práce, redukce a kácení rizikových stromů horolezeckou technikou, tel: 733133355, email:
Falkenauerj@seznam.cz
Veronika Menčíková - nabízí zdarma žitný kvásek na výrobu domácího výborného voňavého chleba; Všeruby 383,
veronika101@centrum.cz

Omluva redakce
Omluva redakce
Redakce Všerubských listů se tímto omlouvá
Centru ošetřovatelských a pečovatelských služeb
Města Touškov za nezveřejnění fotograﬁe u článku
z minulého čísla. K tomuto došlo nedopatřením,
fotograﬁi náležející k části článku o nominaci paní
Jiřiny Stiborové na Cenu sympatie zveřejňujeme
tedy v současném čísle.
za redakci Václav Červenka
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Vážení spoluobčané, dovolte nám představit volební program naší kandidátky

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
pro Chrančovice, Chrástov, Klenovice, Kokořov, Popovice,
Radimovice a Všeruby
Aby se nám tady dobře žilo …….
- Podpora pana Jaroslava Schejbala ve funkci starosty Všerub
- Podpora a zlepšení činnosti základní a mateřské školy, vylepšení vybavení školy i školky,
zapojení školy do vzdělávacích programů, pokusit se o získání ﬁnančních prostředků na
rekonstrukci budov (střecha, fasády)
- Vylepšení autobusové dopravní obslužnosti Všerub a dalších našich obcí
- Zpracování ekonomické studie využitelnosti kulturního domu, možnost zapojení spoluobčanů
do rozhodnutí o budoucnosti kulturního domu
- Materiální a ﬁnanční podpora všerubských fotbalistů, hasičů a ostatních spolků a sdružení
zajišťujících kulturní a sportovní vyžití občanů a jiné volnočasové aktivity
- Revitalizace městských bytovek - získání dotací na zateplení, okna, rozvody
- Starost o spoluobčany ze Všerub i ostatních našich obcí
- Dohlížení na pořádek ve městě a v našich obcích, na stav zeleně, na údržbu veřejných
prostranství, zajišťování oprav silnic a chodníků
- Podpora a rozšíření možností využívání volného času mládeže, komunikace s mladými za
účelem zjištění jejich potřeb a názorů na jejich život v našem městě a okolních obcích
- Rekonstrukce městského rozhlasu včetně jeho rozšíření do ostatních našich obcí, zkvalitnění
webových stránek města, zpřístupnění informací občanům – činnost rady města, zastupitelů,
činnost pracovníků městského úřadu
Mgr. VÁCLAV ČERVENKA, 41 let, státní zaměstnanec
MICHAL LÖWY, 36 let, podnikatel
JAROMÍR KÁŇA, 44 let, pracovník v logistice
Bc. ŠTĚPÁNKA WALTEROVÁ, 33 let, rodičovská dovolená
RUDOLF HERÁK, 49 let, zámečník
SILVIE PRAŽMOVÁ, 42 let, učitelka MŠ
PETR MOLCAR, 39 let, zámečník
HELENA REINWARTOVÁ, 40 let, zahradnice
JIŘÍ BAUM HAVEL, 33 let, obsluha CNC
JIŘINA STIBOROVÁ, 61 let, pečovatelka – správcová DPS
ALOIS SERVINSKÝ, 32 let, podnikatel
MILENA MATOUŠKOVÁ, 58 let, podnikatelka
RICHARD ŠMÍD, 47 let, podnikatel
Ing. KATEŘINA SLAVÍKOVÁ, 36 let, strojní technik
PETR THOMA, 45 let, projektový koordinátor
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Vážení spoluobčané,
představujeme Vám volební program naší kandidátky

Nezávislí a ODS pro nové volební období.

Nezávislí a ODS mají na co navazovat. Vedoucí osobnosti tohoto týmu v tomto volebním období zorganizovali
oslavy 800 let Všerub a organizovali i následné každoroční městské slavnosti. Byl to tento tým, který vrátil Všerubům
statut města, který zajistil vydání tolik oceňované knížky o Všerubech a inicioval i pořádání svatomartinských
slavností. Tyto události podnítily opravu našich památek a jejich pokračováním bylo našim týmem zorganizovaná
výstava z díla našeho slavného rodáka Franze Metznera a nakonec vybudování jeho památníku.
I v jiných oblastech prokázal náš tým akceschopnost. Byl vybudován park za radnicí, byly opraveny cesty a
chodníky ve Všerubech i v okolních obcích. Bylo vybudováno sběrné místo, které našim občanům šetří čas a
hlavně peníze při likvidaci odpadů. Byla zrekonstruována zahrada mateřské školky. V Radimovicích byla opravena
kaplička. Po dlouhém jednání se podařilo vrátit do Všerub lékárnu.
Všechny tyto akce byly prováděny v duchu hesla, které jsme si zvolili i pro tyto volby: Rozvoj města bez dluhů.
To neznamená, že by město nemělo žádné půjčky – to by bylo leckdy i nevýhodné. Ale nikdy nepřipustíme, aby
dluhy byly větší, než naše schopnost je splatit. Přitom jsme vždy měli dost ﬁnančních zdrojů na předﬁnancování a
případnou spoluúčast na dotacích.
A čeho bychom chtěli dosáhnout, pokud budeme zvoleni?
Naším zájmem byl vždy rozvoj základní a mateřské školy. Chtěli bychom zrealizovat již připravený projekt
zateplení budovy školy, na který již máme přislíbenou dotaci. Budeme pomáhat školní i mimoškolní aktivitě žáků.
V poslední době byla navázána plodná spolupráce s vedením školy a v této spolupráci chceme pokračovat.
Budeme podporovat občanská sdružení a připravíme systém jejich ﬁnancování, aby věděli, s jakou dotací od
města mohou počítat. Budeme podporovat zvláště jejich práci s dětmi. Význačné postavení mezi nimi vždy pro
nás budou mít hasiči a sportovci. Budeme pomáhat fotbalu a ostatním sportům ve městě a u hasičů budeme
podporovat hasičský sport a udržovat akceschopnost hasičské zásahové jednotky města.
Ze stavebních záměrů je připraven projekt chodníku ke hřišti a je zažádáno o stavební povolení. Chceme tento
záměr dotáhnout do konce a vylepšit tento poslední kout Všerub bez chodníků. V Klenovicích je podobně připraven
projekt na rekonstrukci komunikace navazující na náves. I tento záměr je třeba dotáhnout do konce. V opravách
komunikací v okolních obcích a ve Všerubech bychom pokračovali, což považujeme za důležitý krok pro zlepšení
životní úrovně našich občanů a přístupu k jejich obydlím.
Důležitým záměrem, který chceme začít realizovat ještě tento rok, je přestavba staré kotelny u bytovek za radnicí
na zázemí pro pracovníky městského úřadu pracujících na údržbě zeleně a zimní údržbě, kde by v patře vznikl
nezbytně nutný archiv úřadu. Plány pro tuto přestavbu jsou již připraveny a je vydáno stavební povolení. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Za těmito bytovkami bychom chtěli vybudovat veřejné dětské hřiště.
Zásadními záměry, které byly tak diskutovány v končícím volebním období, je rekonstrukce náměstí a kulturního
domu.
Na náměstí je vypracovaná studie a před ukončením je projekt na územní rozhodnutí. Toto je první krok k celkové
rekonstrukci a zkrášlení náměstí. Celá tato rekonstrukce náměstí se samozřejmě odvíjí od získání dotace. O tuto
dotaci budeme usilovat abychom mohli provést tuto celkovou rekonstrukci.
U kulturního domu se nám podařilo postavit diskusi o jeho osudu na realistické základy. Uvědomujeme si potřebu
tohoto zařízení a budeme usilovat o získání dotace na jeho dokončení.
Považujeme za důležitou průchodnost krajiny v okolí města. Podporovali jsme zřízení cyklostezky v rámci sdružení
obcí, jehož jsme členem. Zasadíme se o vybudování cesty k židovskému hřbitovu a budeme usilovat o další cesty
pro turistiku i cyklistiku v okolí.
Za důležitý považujeme bytový fond města. Budeme usilovat o získání dotace na zateplení bytovek a zasadíme se
o celkovou rekonstrukci a modernizaci bytů.
Budeme-li zvoleni, budeme dále pořádat městské a svatomartinské slavnosti, ale i oblíbené zábavy nejen pro
seniory.
Víme, co chceme a prokázali jsme, že to dokážeme.
Přijďte k volbám a volte „Nezávislé a ODS“
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Stavíme a opravujeme

KACHLOVÁ KAMNA, KRBY
KACHLOVÉ SPORÁKY
PECE NA PIZZU A CHLEBA
dimenzování topidel dle požadavků investora, 3D vizualizace,
zaměření a posouzení přímo na stavbě, bezplatné poradenství
Radimovice 1, 330 16 Všeruby
tel: 725 30 80 80
mail: kamna-mentl@seznam.cz
www.kamnarstvi-mentl.cz

Pozvánky na budoucí akce
BOBŘÍK ODVAHY Hunčice - 27. 9. 2014 – fotbalové hřiště Hunčice
VŠERUBSKÝ ŠIKULA – 28. 9. 2014 od 13:00 hod, pořádá ProVšeruby, start na fotbalovém hřišti
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ - pořádá Divadélko Bubáček - 4. 10. 2014 od 19 hod – náves Radimovice
VŠERUBSKÁ DRAKIÁDA – říjen (termín bude upřesněn) – pořádá ProVšeruby, louka nad bývalou
Slepičárnou
HALLOWEEN - 31. 10. 2014 od 17 hod, pořádá Spolek Hrdibor
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI - 8. 11. 2014, pořádá Město Všeruby a spolek Hrdibor
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – 8. 11. 2014 od 17:30 hod, pořádá ProVšeruby
POSEZENÍ S VÁCLAVEM ŽÁKOVCEM – 9. 11. 2014 – pořádá Město Všeruby – hasičská zbrojnice
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - 30. 11. 2014 - pořádá Město Všeruby, náměstí
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - 6. 12. 2014 – pořádá SDH Všeruby - hasičská zbrojnice
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ JEŽÍŠKOVI – 12. 12. 2014 od 14:00 hod, pořádá ProVšeruby, náměstí
VÁNOČNÍ KONCERT - 21. 12. 2014 od 19:00 hod, pořádá spolek Hrdibor, kostel sv. Ducha na náměstí
ZPÍVANÁ - první pátky v měsíci a 27.12 - hasičská zbrojnice

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu
nabízíme případným zájemcům zasílání elektronické verze
na konkrétní emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové adrese vserubske.listy@seznam.cz a
další vydání Všerubských listů Vám bude doručeno přímo
ROČNÍK IV, číslo 3/2014

do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 30. 11. 2014,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na
12. 12. 2014.
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