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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Než se nadál čas, a že ten čas letí, je před námi další
číslo letošních novin a s ním kousek zamyšlení a
dojmů, se kterými bych se rád s vámi podělil.
Jelikož tento článek píšu na poslední
chvíli, trochu i z osobních důvodů, mohu již
dnes napsat, že v minulém čísle popisovaná
oprava chodníků u bytovek již započala.
Z výběrového řízení, kterého se zúčastnily čtyři
ﬁrmy, vyšla vítězně ﬁrma Silba s. r. o., s částkou 260 450
Kč. Uvedenou opravou se opět zlepší části obyvatel přístup
k domovu, což je nepochybně dobře.
Další velice důležitou prací, kterou jsme začali, je
oprava naší základní školy. Musím přiznat, že celou akci
započala příliš nelichotivá zpráva o stavu budovy ZŠ. Začali
jsme s opravou základů, části zdiva a částečné odvodnění
okolo zdí. Co je na první pohled vidět, je vybudování
přístupové cesty ke školní kuchyni, což hlavně ocenily
kuchařky a zejména dodavatelé do kuchyně. V deštivém
období to vypadalo spíš jako na poli a ne jako u kuchyně.
Práce budou pokračovat o prázdninách, kdy chceme položit
ještě asfaltové povrchy a tím zlepšit celkový přístup do
školy.
Nejdůležitější však byla podaná žádost o dotaci na
dokončení výměny oken a dveří, celé zateplení budovy a
novou fasádu. Celá akce si vyžádá cca 6 700 000 Kč. Město
zaplatí, když dostaneme dotaci, řádově menší polovinu,
tj. cca 3 100 000 Kč. Je to rozhodně velká částka, ale
provedeným zateplením se nám vložená investice při
dnešních i budoucích cenách podle propočtů brzy vrátí.
A byla by škoda se nepokusit získat zmíněnou dotaci.
Nepochybně se nám zlepší pohled na naší školu a tím
pádem i na město. Jsem velice potěšen, že zastupitelstvo
na svém zasedání 2. 6. 2014 tuto investici schválilo.
Nyní z jiného soudku. Máme za sebou pouť a
oslavy města. Je na každém, aby si vybral, co se mu líbí
více. Mohu-li mluvit sám za sebe, já mám jasno, i přes
trochu nepřízně počasí u mne jasně vyhrávají oslavy města.
I když s tím počasím to nebylo nakonec tak hrozné, jak nás
celé týdny strašilo.

Vystoupení učinkujících se návštěvníkům, soudě podle
ohlasů líbilo. Průměr návštěvnosti byl pořád okolo 200
lidí. Nejvíce lidí přilákal ohňostroj, to se jen na náměstí
sešlo nejméně 350 - 400 návštěvníků.
Vznikla nám pěkná tradice, kterou odstartovaly
oslavy v roce 2012. Možná by stálo za to, posunout trochu
termín k létu, ale s počasím to nikdy asi neodhadneme
(poroučet větru a dešti jsme již zkoušeli).
Na závěr mi dovolte se s vámi podělit o trochu
osobních dojmů. Minulý týden přistával ve Všerubech
vrtulník letecké záchranné služby. Prý neměl kde v centru
přistát, tak přistál na hřišti. Městem jdou řeči „hlavně,
že máme park za úřadem, který je pro pár starých lidí a
pro psy.“ Každý bude jednou starý a ti mladší by si měli
uvědomit, že i oni si jednou rádi sednou a odpočinou si
v příjemném prostředí. Co se týče „pejskařů“, je jenom
na nich, aby exkrementy po svým miláčcích sebrali a
vhodili do koše, aby si případně jejich děti nebo děti
sousedů nehrály mezi těmito pozůstatky. Ale zpět k místu
pro přistání pro vrtulník. Již na jaře po zranění holčičky,
kdy přistával vrtulník u nás letos poprvé, jsem oslovil
záchrannou službu o určení vhodného místa pro přistání.
Po dlouhém vysvětlování o co jde, mi bylo naznačeno,
že neradi přistávají v centru (létající popelnice apod.),
že nejlepší místo je fotbalové hřiště. A tím naše jednání
skončilo.
Minulý týden tento problém nastal znovu. Nedalo
mi to a dnes 9. 6. 2014 jsem opět volal LZS a dovolal se
až k samotnému řediteli, který nám přislíbil tento problém
pomoci řešit, za což mu patří dík. Já jen doufám, že
společně vybereme a připravíme dobré místo, kde budou
piloti ochotni přistávat a nejenom na hřišti.
Za tři roky jsem si zvykl na osobní invektivy
některých lidí. Těmi se nezabývám, těchto lidí je mi spíš
líto. Ale co se týče úřadu, považoval jsem za povinnost
uvést věci na pravou míru.
Na závěr bych Vám rád všem popřál krásné
prázdniny, hezké počasí a šťastný návrat z dovolené.
Jaroslav Schejbal
starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Ze zasedání městského zastupitelstva 25. 3. 2014
Po nedlouhé době se opět sešlo zastupitelstvo
hlavně proto, aby schválilo podání dotace na rekonstrukci
a modernizaci místní komunikace v Klenovicích.
Před tím ale schválili zastupitelé rozpočtové
opatření č. 3/2014, z něhož hlavní položkou bylo
vyúčtování spotřeby vody na čističce ve Všerubech.
Starosta vysvětlil, že ČOV byla od výstavby připojena na

vodovodní přípojku A-Keramiky přes odečítací vodoměr.
Firma ale nikdy vodu městu nevyúčtovala. Celkem město
odebralo za uplynulé roky 2.732 m3 vody. Vedení radnice
domluvilo průměrnou cenu na 35,- Kč za m3 vody a tak
zaplatí město 109.963,- Kč včetně DPH.
Ještě před diskusí o komunikaci v Klenovicích
zastupitelé odsouhlasili zahrnutí této stavby do
strategického plánu rozvoje města.
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Pak již došlo na čísla. Zastupitelé schválili podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci a modernizaci místní
komunikace v Klenovicích v celkové výši 1.627.559 Kč.
Poskytnutá dotace je až na 100% uznatelných nákladů (pro
město by zbylo proﬁnancování projektů a přípravy).
Starosta dále informoval zastupitele, že město
obdrželo dotaci z Plzeňského kraje na obnovu komunikací
ve výši 200.000,- Kč, a že byly podány žádosti na dotaci
na obnovu aleje podél cesty do Chrančovic a dotaci na
výsadbu stromů u hřbitova ve Všerubech.
Ze zasedání městského zastupitelstva 2. 6. 2014
Zastupitelstvo řešilo dvě zásadní věci – dotaci na
zateplení budovy základní školy a dotaci na chodník ke
hřišti.
U dotace na zateplení budovy školy vyjádřili
zastupitelé souhlas se zadáním prací na projektu za cca
108.000,-Kč a soupisu prací za 18.000,- Kč. Tyto podklady
pro podání žádosti musí být dopředu připravené – ve chvíli,
kdy bude vyhlášena výzva k podání žádostí o dotaci, není
již čas na dělání projektů.
Celkové předpokládané náklady (podle propočtů
vyplývajících z energetického auditu) budou 6,5 mil. Kč.
Z toho 3 mil. Kč budou z vlastních zdrojů – a musí být „na
kase“ k dispozici a 3,5 mil Kč bude průběžně ﬁnancováno
z dotace. S tím také vyjádřili zastupitelé souhlas. Městem
investované prostředky by se mohly do pěti let vrátit na
úsporách za vytápění. Součástí projektu je nejen zateplení
stěn a stropů, ale i dokončení výměny oken a část
klempířských prvků na střeše, které by se stejně musely
opravit.
Zatím není vyhlášen termín pro podávání žádostí o
tuto dotaci, ale až bude vyhlášen, musíme být připraveni.

Zastupitelé schválili, že tuto žádost o dotaci podáme.
U dotace na chodník ke hřišti (celým názvem:
bezbariérové propojení sportovního areálu ve Všerubech)
schválili zastupitelé investici ve výši 3.341.741,- Kč s tím,
že tato investice bude zahrnuta do rozpočtu města na rok
2015. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na SFDI.
Zatím není jasné, kolik procent z této investice pokryje
dotace, ale vloni to bylo u tohoto typu dotace 85 %.
S novým občanským zákoníkem „zařehtal“ úřední
šiml – naše obecně závazné vyhlášky neodpovídají této
nové normě. A tak zastupitelé museli přijmout 5 obecně
závazných vyhlášek, kterými se ruší 5 původních vyhlášek
o místních poplatcích, o vytvoření a použití účelových
prostředků, o nakládání s odpadem, řád veřejného
pohřebiště a o místním poplatku VHP. Právní zástupce
obce intenzivně pracuje na formulaci nových vyhlášek, již
podle nových pravidel.
Zastupitelé schválili také pronájem prostor pánům
Sejkovi a Servinskému v budově kulturního domu (po
bývalé diskotéce) na vybudování ﬁtness centra. Vzhledem
k předpokládaným vstupním investicím a vzhledem k tomu,
že stále musí být připraveni na přerušení činnosti, kdyby
se začala budova rekonstruovat, souhlasili zastupitelé
s půlročním minimálním nájemným.
Starosta informoval zastupitele, že po pouti
započne úprava chodníků u bytovek čp. 255 a čp. 256
v hodnotě cca 260.000,- Kč.
V diskusi se poměrně dlouho řešilo, jaká bude
budoucnost pozemků za kostelem v souvislosti s žádostí
manželů Kudíkových o prodej pozemků.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Petra Cibulková ze Všerub (rodiče Petr Cibulka a Věra Cibulková)
Kristýna Macháňová z Chrástova (rodiče Miroslav Macháň a Petra Vališová)
Matyáš Dobrý ze Všerub (rodiče Oldřich Dobrý a Tereza Baumová)
Adam Karvay z Klenovic (rodiče Tomáš Karvay a Martina Karvayová)
Eliška Reitermanová ze Všerub (rodiče Petr Reiterman a Petra Reitermanová)
Daniel Wopršálek ze Všerub (rodiče Jan Wopršálek a Petra Wopršálková)
Markéta Brunerová ze Všerub (rodiče Pavel Bruner a Eva Brunerová)
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Milan Fleiszner ze Všerub (ve věku 66 let)
Marie Eretová z Chrančovic (ve věku 91 let)
Anna Schneiderová ze Všerub – DPS (ve věku 66 let)
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Základní škola
Projekt Horní Bříza
Jak jsem informoval v minulých Všerubských
listech, naše škola se přihlásila do evropského projektu
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji“ prostřednictvím Střední školy Horní
Bříza. V podzimním období probíhala administrativní část
projektu, od února letošního roku začala vlastní činnost.
Tou je provozování kroužků v dílnách SŠ Horní Bříza,
prezentace a exkurze. Naši
školu zastupovalo v kroužcích
jedenáct žákyň a žáků.
Osm docházelo do kroužku
elektro-zámečnického,
kde si vyzkoušeli základní
zámečnické úkony jako řezání,
pilování, vrtání. V závěru si
vyrobili kovový otvírák na
lahve. V elektrotechnické
části zpočátku pájeli a
připravovali vodiče. Hlavní
náplní bylo seznámení s elektroinstalačním materiálem,
který se používá v bytových rozvodech a vlastní zapojování
jednotlivých obvodů v bytě na moderní elektroinstalační
soupravě. Tři žáci navštěvovali kamnářský kroužek. Tam
se seznámili s materiálem na výstavbu kachlových kamen
a pecí, se způsobem jejich stavby a některé činnosti si i
prakticky vyzkoušeli. Bylo to například navržení a odlití
kachlů a jejich následné sestavování. Kroužky vedli mistři
odborného výcviku, účastníci byli dopravováni od svých
základních škol a zpět mikrobusem.
Žáci osmého a devátého ročníku shlédli ve škole
prezentaci doplněnou poutavým vyprávěním Ing. Levory
o ﬁrmě Lasselsberger, její produkci, organizaci, obchodní
strategii a těžbě surovin. Tato prezentace sloužila jako jakýsi

úvod k exkurzi do továrny na obkladačky v Rakovníku
a kaolinového dolu v Kaznějově. Ta se uskutečnila o
týden později. Závod RAKO III v Rakovníku jsme prošli
od úplného začátku výroby. Haldy surovin postupně
střídala namíchaná hmota, lisování vlastních obkladaček,
graﬁcká úprava, glazování, vypalování, třídění a balení.
V samotném závěru obdrželi žáci na památku obkladačku
se smajlíkem. Do kaznějovského kaolinového dolu nás
přivedl vedoucí provozu
Ing. Sutnar ze směru, kde již
probíhá zavážka a rekultivace.
Třímetrovým lesním porostem
jsme postupně došli na okraj
dolu.
Náš průvodce nám
velmi zasvěceně vysvětlil
původ kaolinu, jeho využití,
technologii
těžby,
její
organizaci a výhled do příštího
období. Na okraji skrývky
nám ukázal a popsal, jak se
postupně tvořily jednotlivé vrstvy hornin. Obě exkurze
byly velmi přínosné a z hlediska výuky prolnuly řadou
předmětů. Příkladem může být chemie, geologie, fyzika
nebo hospodářský zeměpis.
Závěrečnou aktivitou projektu bude v tomto
školním roce týdenní příměstský tábor, který se koná
v prvním červencovém týdnu v areálu SŠ Horní Bříza.
Z naší školy se zúčastní pět žáků. Dopolední hodiny
věnují žáci praktickým činnostem v dílnách, odpoledne
vyplní sportovní vyžití, výlety do okolí a další aktivity.
Všechny výše uvedené aktivity jsou hrazené
z projektu. Závěrem zbývá popřát účastníkům tábora
příjemný pobyt a mnoho zajímavých zážitků.
Jaroslav Cafourek

Cyklistický kurz
Stejně jako v předchozích letech vyrazili žáci naší
školy na čtyřdenní cyklistický kurz. Naší základnou bylo
opět malebné jihočeské městečko Veselí nad Lužnicí a jeho
okolí. Již z Plzně nás cestou vlakem provázel déšť, který
jen pozvolna ustával. Po ubytování ve sportovním areálu
TJ Lokomotiva Veselí, jsme se rozhodovali, zda vyrazit,
či nikoliv. Ustávající déšť rozhodl, že vyrazíme. V plánu
byl okruh na rozjezd směrem na severozápad od Veselí.
Krásné a upravené vesničky lahodí oku, jen ten déšť nějak
začíná opět houstnout. Ale nejsme přece z cukru. Šestnáct
statečných dorazilo v pláštěnkách po téměř čtyřiceti
kilometrech v dešti na základnu. Díky dobrému ubytování
nebyl problém věci usušit a v restauraci Arabela doplnit
vydanou energii.
Druhý den nás čekal Tábor, kam jsme se dopravili

vlakem. Déšť již deﬁnitivně ustal, ale moc velké teplo
zatím nebylo. Vypuštěný rybník Jordán nás ohromil
velikostí a hlavně hloubkou, která za normálního stavu
není patrná. Velkým zážitkem byla návštěva táborského
podzemí a muzea. Po vydatném obědě následovala cesta
kolem Lužnice zpět.
Třetí den byla trasa nejdelší. Počasí se ustálilo a
s ním i nálada. Cílem bylo lázeňské město, kolem kterého
se podle známé písničky pasou koně. Samozřejmě, že se
jedná o Třeboň. Malebné náměstí, zámeckou zahradu i
okolí rybníka Svět jsme si řádně vychutnali. Nechyběla
ani návštěva Schwarzenberské knížecí hrobky. Cesta
zpět vedla přes hráz rybníka Rožmberk a nefalšovanou
jihočeskou divočinou po celé soustavě hrází dalších větších
i menších rybníků.
Čtvrtý a zároveň poslední den nás zavedl na
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romantický zámek Jemčina, který je ukrytý uprostřed
rozsáhlých lesů a sloužil především rodu Černínů pro
pořádání lovů na jeleny. Po druhé světové válce sloužil
jako základna raketových vojsk. V současné době se ho
soukromí vlastníci snaží alespoň přiblížit původnímu
stavu. Na zpáteční cestě jsme se občerstvili ve vodáckém
tábořišti u řeky Nežárky a dále spěchali na vlak.
Akce se velmi vydařila. Mimo prvního dne přálo

počasí, defekty na kolech jsme zvládli, plánované trasy
splnili, nikdo neutrpěl žádný úraz. Kurzu se zúčastnili žáci
od pátého do devátého ročníku. I přes toto velké věkové
rozpětí utvořili jednu velkou partu, která bez problémů
zvládla 202 kilometry na kole, a ještě si zahráli před
večerkou fotbal. Doufejme, že nadšení vydrží a budeme se
těšit na další rok.
Jaroslav Cafourek

Školní poznávací zájezd do Anglie
Od pondělí 5. 5. do pátku 9. 5. 2014 se uskutečnil
poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie pro žáky
ZŠ Všeruby s cestovní kanceláří ProTravel, která se
specializuje na školní zájezdy po Evropě. Autobus byl
doplněn žáky z jedné pražské základní školy.
Ze Všerub se odjíždělo v pondělí v odpoledních
hodinách, pokračovalo se přes SRN, Belgii a Francii
s potřebnými zastávkami. Ve francouzském přístavu Calais
jsme se nalodili na trajekt směřující přes kanál La Manche
do Doveru.

Charlese a Diany Spencerové v roce 1981.
Obdivovali jsme typické londýnské červené
dvoupatrové autobusy, červené telefonní budky, červené
poštovní schránky. V podvečer jsme ještě navštívili
zajímavé muzeum Londýna a poté jsme se naším autokarem
dopravili za Londýn do městečka Guildford, kde na nás
čekali rodiny, u nich jsme byli po dvě noci ubytováni.
Ubytování v rodinách bylo velice příjemné, jednak
pro to, že jsme měli možnost s nimi mluvit anglicky, ale
také jsme nahlédli do jejich soukromí, jak žijí, stravují
se atd. Rodiny nám vařili večeře a snídaně a přichystali
balíčky na den.
Ve středu po snídani jsme se vydali
do městečka Windsor s prohlídkou největšího
hradu ve Velké Británii, sídla královské rodiny.
Prohlédli jsme zahrady, královské místnosti
a střídání stráží s hudebním doprovodem.
Další naší zastávkou byla slavná pravěká
megalitická stavba – Stonehenge. Přejezdem
do mětečka Winchester jsme stanuli před
nejdelší evropskou románsko-gotickou
katedrálou. Značně unavení jsme se vrátili
na ubytování.
Ve čtvrtek dopoledne jsme se
rozsáhlým londýnským metrem přesunuli
do Wimbledonu. Podívali jsme se na
centrální kurt a do tenisového muzea.
V pravém londýnském deštivém počasí
jsme se svezli na známém Londýnském
oku. Odpoledne jsme pak procházeli místy,
která se nejvíce zapsala do historie města
– Buckingham Palace, Westminster Abbey,
Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus, Leicester Square. Neopomněli jsme
na nákupy suvenýrů.
V podvečer jsme odjížděli velice znavení, ale
nadšení z Londýna na trajekt do Doveru. Tentokrát cesta
trajektem byla dobrodružnější, loď se hodně kymácela na
vlnách.
Návrat do České republiky byl zdlouhavější frontami
na dálnicích, ale s potřebnými zastávkami jsme cestu
zvládli. Přivezli jsme si krásné zážitky i navázali přátelství
s pražskými žáky.
Dagmar Pekárková
organizátorka zájezdu

V úterý ráno jsme začali prohlídku Londýna
příjemnou procházkou parkem ve čtvrti Greenwich, kde
je známá královská observatoř a kudy prochází nultý
poledník. Svezli jsme se lodí po řece Temži pod mostem
Tower Bridge k hradu Tower. Na hradě Tower nás okouzlili
korunovační klenoty, rozsáhlá zbrojnice, popraviště a
další zajímavosti. Pokračovali jsme přes ﬁnanční centrum
Londýna – The City na prohlídku katedrály St. Paul´s
Cathedral. Ti zdatnější z nás měli možnost vystoupit po 530
schodech na kopuli katedrály, kde byl nádherný výhled na
sluncem zalitý Londýn. Katedrála je místem sňatku prince
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Mateřská škola
Celé Česko čte dětem
V letošním školním roce jsme se zapojili do
celorepublikové akce Celé Česko čte dětem. V MŠ je
naším cílem učit děti více vnímat krásu čteného slova a
českého jazyka, rozvíjet dětskou fantazii a představivost,
vést k lepší soustředěnosti a pozornosti.
Ve škole realizujeme tyto cíle pravidelným

předčítáním dětem, děti si knížky samostatně nebo v
kolektivu prohlížejí, seznamují se s různými druhy knih a
učí se v nich orientovat, vyhledávat nové poznatky.
Abychom poznávání s knihou dětem ještě více
přiblížili, navštívili jsme s dětmi místní knihovnu a pak
jsme se jeli podívat i do knihovny do Plzně. V knihovně
ve Všerubech pan Krýsl, který se stará o místní knihovnu,
ukázal dětem, jaké druhy knih v knihovně jsou, a pak
jsme se soustředili na dětskou literaturu, kterou si děti
se zájmem prohlížely. Byl mile překvapen zájmem dětí i
jejich znalostmi.
Další naše návštěva byla v knihovně Plzni
Lochotíně. Zde nám paní knihovnice ukázala zajímavé i
neobvyklé knihy pro děti a pak si všichni prohlíželi, co
každého zajímalo. Děti poznaly, jak se musí v knihovně
chovat, jak s knihami zacházet. Na závěr pro nás zahráli
herci z divadla Pluto pěkné pohádky.
Návštěvy knihoven se nám všem líbily a domluvili jsme se
na další spolupráci.
Jarní akce v MŠ
Jaro už je v plném proudu a v naší MŠ se stále
něco děje. Sluníčko nás stále více láká do přírody a my
toho jaksepatří využíváme. V co největší míře využíváme
naši krásnou zahradu. Ještě jednou patří poděkování všem,
kteří se na jejím vybudování podíleli, velký dík.
Závěrem dubna, na ČARODĚJNICE, se vždy
vydáváme hledat babu Jagu a dědka Radka. Také letos
jsme našli na místní poště čarovný dopis, který nás zval na
čarodějnou cestu plnou dobrodružství. Po vyznačené trase
plné úkolů děti došly až ke skrýši báby a dědka. Tady jsme
si společně opekli buřtíky a našli čarodějnický poklad plný
sladkostí. Celý den bylo krásné počasí, a tak jsme si akci

pořádně užili. Za zpěvu písní jsme se unavení vydali zpět
do školky.
Společně s dalšími organizacemi ve Všerubech
jsme spolupracovali i na přípravě MÁJKY. Děti vytvořily
krásnou čarodějnici, kterou jsme pak společně upálili na
ohni, jenž zahájil tradiční hlídání MÁJKY. Akce se vydařila
a děti si užily pěkně strávené odpoledne.
Ani letošní rok jsme nemohli zapomenout
na naše maminky. Veškeré akce s rodiči mají u dětí
veliký úspěch a tak jsme se společně, u příležitosti
DNE MATEK, vydali do přírody na ŠLÁPOTKU.
Po vyznačené trase děti společně s rodiči plnily
úkoly na jednotlivých stanovištích. Postupně tak
sbíraly razítka na své kartičky. Statečně jsme
překonali i dočasnou nepřízeň počasí. V cíli pak
každého účastníka čekala sladká odměna, diplomy a
maminky si odnesly dáreček, který jim vlastnoručně
vytvořily jejich ratolesti.
Pár dní nato byla pro děti ze školky a
pro všechny žáky ze školy připravena UKÁZKA
VÝCVIKU SE CVIČENÝMI PSY. Dozvěděli jsme se,
jak se nazývají části těla pejsků, jak poznáme, kdy jsou
vzteklí či kdy mají radost. Asistenti a jejich čtyři psi nám
ukázali, co umí a dětem se vše moc líbilo. Také jsme si
mohli vyzkoušet co dělat, když na nás pes zaútočí a jak se
chovat, pokud si chci neznámého pejska pohladit. Kdo měl
odvahu, mohl si se psy i zazávodit. Setkání se vydařilo a
nakonec jsme se společně vyfotografovali. Ukázky byly

přizpůsobeny všem věkovým skupinám dětí a žáků.
Poté se již naše úsilí zaměřilo na přípravy vystoupení
u příležitosti SLAVNOSTÍ MĚSTA. Ty letos proběhly
v sobotu 17. května. Počasí nám na naše vystoupení přálo
a tak děti mohly svým rodičům předvést, co vše se již
naučily. S tanečním programem nejstarších děvčat jsme
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v Kralovicích. Pásmo tanečků, básní a veselých písniček

se vydařilo a doufáme, že se všem příchozím líbilo. Škoda
jen, že si více rodičů neudělalo čas a nepřivedli své děti,
které se tak pilně ve školce na vystoupení připravovaly.
V tomto období jsme se také s dětmi účastnili
VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ. Poslali jsme dětské výtvarné
práce do soutěže Školka plná dětí a Požární ochrana očima
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dětí. Z obou soutěží dostala MŠ čestné uznání za účast a
velký úspěch měla práce Martina Ereta, který si převzal
ocenění za svůj výkres přímo v požární stanici
v Plzni na Košutce.
Poslední květnovou akcí ve školce bylo
sportovně zábavné dopoledne v tělocvičně školy k
MDD. Pro děti jsme připravili několik disciplín a
děti je plnily s takovou radostí, obratností a rychlostí,
že byly všechny paní učitelky mile překvapeny.
Všichni si odnesli medaile za splněné disciplíny a
malé diplomy.
Příjemné počasí nás stále více láká do přírody a nás
ještě čeká spousta dalších akcí, na které se všichni
moc těšíme. Na konci června předáme dětem pamětní
listy na ukončení školního roku, ale provoz ve školce
pokračuje dál.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ v mateřské
škole bude od 30. 6. do 1. 8. 2014 pro přihlášené
děti. Pak bude do konce měsíce srpna MŠ zavřena.
Přejeme dětem a rodičům teplé léto plné radosti a
odpočinku.
Jana Růžková
Silvie Pražmová

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Zdravím Vás vážení spoluobčané. Jaro pomalu
přechází v letní měsíce. Díky tomu, že se našemu městu i
kraji vyhnuly přírodní katastrofy, mohli se hasiči věnovat
svému společenskému poslání a výcviku.
Zásahová jednotka města Všeruby prováděla
pravidelné školení až do konce dubna. V rámci školení
jsme se zúčastnili, nejen pravidelného kurzu pořádaného
HZS Plzeňského kraje pro velitele
jednotek, ale také soutěže požárních
družstev nazvané Kožlanská jízda.
Tato soutěž je primárně určena
především pro členy výjezdových
jednotek obcí. Na trase dlouhé cca 10
km musí soutěžící prokázat v deseti
disciplinách připravenost ze všech
oblastí hasičské a záchranářské
činnosti. Například obsluha a opravy
hasičské techniky, poskytnutí první
pomoci, ovládání malého plavidla a samozřejmě teoretické
i praktické prokázání znalostí z oblasti požární ochrany.
Družstvo složené z větší části z nováčků zařazených do
jednotky na této náročné soutěži obsadilo páté místo.
Dalším z úkolů, který řešili především členové zásahové
jednotky, bylo čištění nádrže a při té příležitosti proběhla i
její částečná oprava. Čištění nádrže je prováděno především

z důvodu zajištění dostatečného množství požární vody, u
které není zrovna výhodou, pokud zapáchá tlejícím bahnem
na dně nádrže. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se čištění
nádrže zúčastnili a přiložili ruku k dílu.
Členové sboru dobrovolných hasičů se společně
s dalšími spoluobčany podíleli v průběhu jara na
přípravách postavení Májky, zajištění pochodu Všerubská
šlápota, mezinárodním dni dětí a posezením s hudbou
pana Žákovce. Vrcholem však byla
opět příprava oslav města Všeruby a
samozřejmě úklid po oslavách, který
byl ztížen nepříznivým počasím. I
přesto vidím posun od předchozích
akcí, letos se totiž na úklidu podílelo
daleko více lidí, jen doufám, že nám
tento trend vydrží i pro příští akce.
Druhý víkend v květnu se
na Nekmířském hřišti konala soutěž
v požárním sportu okrsku Všeruby.
Soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů a tři družstva žen.
Našim mužům se příliš nedařilo a skončili na pátém místě.
Družstvo žen zvítězilo ve štafetě 4x100 metrů, bohužel se
nevydařil požární útok a tak v celkovém pořadí obsadili 2.
místo. V neděli 1. června se družstva žen a mužů přihlásila
na soutěž O pohár starostky OSH. Na této soutěži, která
probíhala společně s okresní soutěží v požárním sportu
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zajišťovali i občerstvení. V závěrečném vyhodnocení obě
družstva získali pohár, muži za druhé místo a ženy obhájili
loňské vítězství na této soutěži. Oběma družstvům přeji,
aby jim elán ze startu do nové soutěžní sezony vydržel po
celý rok.
Mladí hasiči se nadále účastnili soutěží poháru
okresní odborné rady mládeže. V dubnu se v Manětíně
konala soutěž o pohár starosty SDH v útoku CTIF. Z našeho
SDH startovala dvě družstva mladších a jedno družstvo
starších. V konkurenci třiceti sedmi družstev obsadili starší
11. místo a mladší 5. a 9. místo. Další soutěží byl v neděli
4. května Globus CUP, požární útoky se běhali tradičně
u stanice HZS v Plzni na
Košutce. Atraktivní místo
a samozřejmě atraktivní
ceny přilákaly téměř 50
družstev mladých hasičů.
Starší obsadili opět 11.
místo, mladší získali 6. a
14. místo. Jak bývá zvykem,
květen je soutěžemi velmi
nabitý, proto jsme hned příští
týden vyrazili na Hradišťský
dvojboj. V Horním Hradišti
se mimo požárních útoků
také lyžuje. Tato soutěž se nám v celku vydařila, starší
obsadili 5. místo mladší 3. a 13. místo. Do konce sezony
zbývají ještě tři závody - v červnu noční útoky na Horní
Bělé a soutěž o Mrtnícký erb a poslední soutěž v září O
pohár kolektivu MH ve Všerubech. V průběžném pořadí
jsou starší na 4. místě ze 42 zúčastněných družstev. Mladší
béčko je na 17. a áčko na 3. místě ze 40 družstev.
Vrcholem sezony je každoročně účast na okresním
kole hry Plamen, která se konala 24. a 25. května ve Zbůchu.
Abychom se správně aklimatizovali na místní podmínky,
jeli jsme do Zbůchu raději už ve čtvrtek večer. Pátek jsme
věnovali přípravám drah a lehkému tréninku. V soutěži
startovalo 22 družstev starších a 23 družstev mladších.
Starší byli opět doplněni dětmi z mladší kategorie a navíc
se jim některé discipliny příliš nepovedli. V celkovém

VŠERUBSKÉ LISTY
pořadí jim patřilo 6. místo. Mladší béčko nastupovalo
s velkou ztrátou, protože se neúčastnili podzimního kola, i
přesto se jim podařilo získat 14. místo. Mladšímu áčku se
podařilo oproti podzimu postoupit o dvě místa výš a tak
skončili na 3. místě v celkovém pořadí. Jako třešničku si
přivezli trofej za 1. místo v útoku CTIF.
Mimo družstev mladých hasičů pracuje v našem
sboru i přípravka, která jarní měsíce věnovala přípravám
na své vystoupení při oslavách města Všeruby. I když
vystoupení probíhalo za ne příliš příznivého počasí, sklidili
naši Soptíci velký aplaus od diváků, kteří jejich vystoupení
se zájmem sledovali.
S dorosteneckou kategorií jsme v současné době
trochu na štíru, ale i přesto
se na Memoriál Vendulky
Fránové
přihlásily
tři
dorostenky. Bohužel přípravě
nevěnovaly asi tolik času,
kolik by si zasloužilo a podle
toho výsledky také dopadly.
Za zmínku stojí pouze to,
že si Tereza Jelínková svojí
účastí zajistila postup do
krajského kola dorostu, které
se konalo v Plzni 31. května.
A že z krajské soutěže přivezla
medaili za 3. místo v kategorii středních dorostenek.
Mimo soutěžní činnost se členové kolektivu i letos
zapojili do 18. celonárodní sbírky s názvem ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ a prodávali občanům města žluté
kvítky. Podařilo se jich prodat rovných tři sta a výtěžek,
který je určen na prevenci rakoviny plic činil více než
6400,- Kč. Děkujeme jménem organizátorů všem, kteří
přispěli.
Ještě než se rozloučíme, rád bych Vám popřál
příjemné léto a pěknou dovolenou, dětem, aby si užily
prázdniny. Jistě ve svém volnu budete tábořit, grilovat či
opékat na otevřeném ohni, tak při tom mějte na paměti, že
i hasiči tráví raději léto u vody než u lesního požáru.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
březen – červen 2014
Tak nám skončila jarní část sezony. Úplně se nám
zrovna nepovedla, ale myslím si, že bychom mohli najít i
některé světlé okamžiky. Já sám osobně jsem rád za to, že
se nám daří ke kopané získávat hráče mladších ročníků. Pro
příští sezonu jsme do okresních soutěží přihlásili družstvo
starší přípravky a také pokračujeme s družstvem dorostu.
V současné době vzhledem k pádu „A“ mužstva do IV.
třídy řešíme, zda přihlásit „A“ i „B“ mužstvo nebo jen
jeden tým dospělých. A jak jsme se umístili v konečných

tabulkách: muži „A“ 12. místo (25 bodů) v III. třídě, sestup
do IV. třídy, muži „B“ 8. místo (22 bodů) v IV. třídě, dorost
9. místo (6. bodů) v okresním přeboru, mladší žáci 10.
místo v okresním přeboru a mužstvo staré gardy 11. místo.
Jak je vidět, výsledky nejsou nic moc, ale pracujeme na
jejich zlepšení. Vzhledem k tomu, že dlouhá léta se ve
Všerubech s mládeží nepracovalo, tak nám nezbývá než
vydržet, poctivě trénovat a výsledky se jistě dostaví.
V současné době připravujeme a v nejbližší době spustíme
rekonstrukci „boudy“ na hřišti. Plánujeme, že „bouda“
(již z ytongu) bude stát v plné kráse na svém místě v době
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neboť veškerá práce bude jen a jen na nás. Rád bych
v příštím čísle poděkoval co největšímu počtu spoluhráčů,
fanoušků či spoluobčanů za pomoc, doufám jen, že stavění
se nebudou účastnit jen členové výboru, tak jak je to při
většině našich brigád nedobrým zvykem.
Kromě fotbalových zápasů jsme 31. 5. uspořádali

tradiční dětský den, i přes částečnou nepřízeň počasí se
akce povedla, zaregistrovali jsme téměř 80 dětských
účastníků. Týden na to jsme tančili pod otevřeným
nebem při pouťové zábavě. I přes vysoké datum si cestu
na parket našlo 120 tancechtivých spoluobčanů. Malou
měrou jsme se podíleli na pomoci městu při pořádání
Městských slavností, zejm. jsme pomáhali se stavěním
stanů a následným uváděním města do původního stavu.
Zaregistrovali jsme si doménu www.sk-vseruby.
cz, v současné době pracujeme na zprovoznění našich
internetových stránek, kde budete moci sledovat nejnovější
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informace týkající se našeho SK.
Po skončení jarní části sezony jsme doseli
hřiště, které nyní necháme odpočinout. Tímto žádáme
spoluobčany, aby nevstupovali na hlavní hrací plochu a
rovněž tak i na ohraničené plochy na malém tréninkovém
hřišti. První akcí v letní sezoně bude Letní turnaj, který
proběhne pravděpodobně 16. 8.
Závěrem bych chtěl využít
tohoto prostoru a jako trenér dorostu
poděkovat všem hráčům, kteří v letošní
sezoně hráli, hrají a doufám, že i dále
budou hrát za všerubský dorost. Byla
to naše první sezona, sice výsledky
nevypadají zrovna slavně, ale já vím,
že kluci se snaží a při zápasech většinou
makají na 100%. Mírné rezervy máme
v účasti na trénincích, slabá je také
platební morálka (příspěvky, praní dresů
apod.), ale to vše chce čas a hlavně vůli
chtít. Také bych chtěl poděkovat rodičům či rodinným
příslušníkům hráčů za pomoc ve formě odvozu kluků
na zápasy a dík také patří Lubošovi Černému a Pavlovi
Turečkovi za pomoc při vedení zápasů.
A na úplný závěr bych chtěl jménem výkonného
výboru poděkovat panu ing. Antonínu Divišovi a Markovi
Zábrahovi za jejich nemalé sponzorské dary, které nám
věnovali sami od sebe. Ještě jednou díky.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Ze života města a okolí
Něco z Radimovic
V době dokončování oprav naší kapličky na
podzim roku 2013 se zrodil nápad, udělat něco pro nejmenší
obyvatele – hrát loutkové divadlo. A opravdu se tak stalo.
Již 30. 4. 2014 se poprvé zvedla opona loutkového divadla
“Bubáček“ v Radimovicích.
Na zahájení se hrála pohádka O čarodějnicích.
V malém hledišti bylo cca 28 dětí a mnoho dospěláků.
Pohádka se všem divákům moc líbila. Malí diváci byli
zklamaní, že už představení končí. Tak se domluvili
s Kašpárkem, že další představení určitě bude.
V sobotu 31. 5. 2014 se opět hrálo. Tentokrát to
byla pohádka O princezně Růžence. Vidělo ji 35 dětí a účast
dospěláků byla také velká. V hledišti bylo opět veselo.
Myslím si, že děj pohádky pobavil opět jak malé diváky,
tak dospěláky, kteří se zájmem představení sledovali.

Divadélko “Bubáček“ tvoří 2 loutkoherci amatéři,
technik a kulisák. Všichni z Radimovic. Divadélko má
zatím 12 loutek a velké množství kulis. Ale co má hlavně spokojené diváky, kteří na příští představení určitě přijdou
a budou se zase skvěle bavit.
To, že se pohádky líbí, o tom svědčí dětské oči,
které jsou na každou scénku natěšené a všichni s loutkami
komunikují, hlavně během představení. Po představení
jsou malí diváci plní pohádkových dojmů.
Dne 21. 6. byla odehrána pohádka O neposlušné
Káče, další pohádka se připravuje na 19. 7. 2014. V této
souvislosti vyzýváme děti (nebo jejich rodiče) o zaslání
námětu nebo celého scénáře na další pohádku na mail:
rad.stara@seznam.cz, případný autor odehraného díla
bude odměněn.
Petr Jirkův

„Requiem pro sýpku“
Den 8. března se stal v životě kokořovské sýpky
osudným. Toho dne byla třípatrová sýpka beze zbytku
zbořena a suť rozvezena po areálu současné pily Palis.
Památkou na ní zůstává už jen fotograﬁe, která nám
bude připomínat, že bývala dominantou vsi a celého

hospodářského dříve vrchnostenského dvora.
Po vsi byl pojmenován ve středověku slavný
rod Kokořovců z Kokořova. Za předka těchto pánů je
považován Petr z Tatiné, který právě kupuje v roce 1401
Kokořov. Tvrz je výslovně uváděna v listině až v roce
1501. Ve stejném roce se Petr z Kokořova podílel na
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vraždě Albrechta z Podmokel, hrozilo mu, že přijde o všechen majetek. Nestalo se
tak, naopak v roce 1520 kupuje nedaleké Všeruby i s hradem. Jeho syn Jiřík zdědil
po otci horkou krev, ale i výborné hospodářské schopnosti. V roce 1539 kupuje
Šťáhlavy, jenž se stávají jeho novým sídlem. Později přikupuje další panství a
stává se císařským radou. Naopak ves Kokořov v této době pustne, k roku 1584 je
označena jako pustá. Někdy později byla obnovena a vystavěn panský hospodářský
areál spravovaný šafářem z Bělského panství. Dnes již není možné říci, kde stávala
tvrz, někdejší sídlo slavného rodu, neboť ze dvora již do dnešní doby zůstává jen
podlouhlá obdélná budova bývalých chlévů a stájí.
Veronika Menčíková

Občanské sdružení ProVšeruby v akci
Dne 27. 4. 2014 jsme uspořádali loutkové divadelní
představení v kinosále našeho nedostavěného kulturního
domu. Divadelní soubor DIVADÝLKO KUBA divákům
zahrál tři pohádky tak trochu jinak nazvané NENÍ DRAK
JAKO DRAK. Dle ohlasů během představení
i po představení se divadélko líbilo, a to nejen
malým divákům. Cestu na divadlo si našlo
kolem 70 diváků, což nás velmi potěšilo.
A co chystáme v nejbližší době? Již
tuto neděli 29. 6. 2014 máme pro děti (a nejen
pro ně) připravenou oslavu začátku prázdnin.
Od 14:00 hod v lese Na Lipovce bude probíhat
POHÁDKOVÝ LES. V okolí restaurace Na Lipovce
bude pro děti připraven okruh se známými postavičkami
z pohádek a večerníčků, na jednotlivých stanovištích
budou účastníci plnit různé úkoly a hádat hádanky. Po

úspěšném absolvování celého okruhu bude každý dětský
účastník odměněn diplomem a sladkostí a spolu s rodiči
dostanou poukázku na malé občerstvení v restauraci.
A nezapomeňte, 2. 8. 2014 následuje naše největší
akce - již čtvrtý ročník přejezdu přes hasičskou nádrž ve
Všerubech nazvaný MOKRÁ GALUSKA.
Opět pro Vás připravíme hodnotné ceny, bohatý
doprovodný program a určitě i něco nového.
Počasí máme objednané, nádrž je vyčištěná, tak
už nezbývá nic jiného než poctivě trénovat.
Těšíme se na Vaši účast na našich
akcích, pravidelně sledujte www.provseruby.
cz, kde se objevují průběžné aktuální informace
o všech akcích a také odkazy na fotograﬁe z již proběhlých
akcí.

Občanské sdružení Racek Všeruby Vás zve
Občanské sdružení Racek pořádá Dětský vodácký
tábor Berounka 2014. Tábor proběhne v termínu 4. - 9. 8.
2014 v malebném prostředí řeky Berounky.
Náplň tábora: Program je připraven tak, aby se
děti hrou naučily základy pádlování a bezpečného pohybu
na vodě, základy tábornických dovedností (postavit stan,
rozdělat oheň, uvařit jednoduché jídlo na ohni atd.) a
především aby se dobře bavily a prožily hezký týden na
vodě. Spaní je ve stanech ve vlastním spacáku na vlastní
karimatce.
Stravování probíhá dvěma způsoby. V případě
celodenní plavby (přesunu z tábořiště do tábořiště) je

silná snídaně, dvě až tři svačiny na vodě a silná večeře.
Dny, kdy budeme zůstávat na místě bude snídaně, lehká
svačina, oběd, svačina, večeře. Po celou dobu tábora je
zajištěno dostatečné množství tekutin a kontrolován pitný
režim.
Cena: 3.690,- Kč
Tábor pořádá občanské sdružení Racek Všeruby,
Všeruby 66, 330 16 Všeruby, racekvseruby@seznam.
cz, IČO: 22748903, hlavní vedoucí tábora David Běle,
certkotva@seznam.cz, tel: 777004289.
Více informací a přihlášku si prosím vyžádejte na
racekvseruby@seznam.cz.
David Běle

Václav Červenka

Příspěvky čtenářů
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás v tomto příspěvku seznámili
s činností a děním v Centru pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město Touškov. Pokud jste senior
nebo člověk se zdravotním omezením, který potřebuje
pomoci, staráte se o rodiče či jiného rodinného příslušníka,

nebo jste pracovně vytíženi a pomohlo by Vám, kdybyste
část péče o své příbuzné přenechali profesionálním
pečovatelkám, neváhejte se na nás obrátit. Právě v takové
situaci Vám může pomoci naše pečovatelská služba.
Jsme Centrum pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov a naším posláním je podporovat
lidi v nepříznivé sociální situaci a umožnit jim důstojně
žít co nejdéle v domácím prostředí takový život, na který
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byli vždy zvyklí.
Naše pečovatelky Vám mohou zajistit teplý oběd
a donést Vám ho až domů, mohou Vám nakoupit, pomoci
uklidit v domácnosti, vyzvednout léky v lékárně. Doprovodí
Vás také k lékaři či na úřady. Naše služba dokáže zajistit
i péči o lidi, kteří vyžadují intenzivní pomoc druhé osoby,
např. při koupání, umývání na lůžku, přesunu z postele na
vozík, při podávání stravy.
Naše organizace spolupracuje s obcí Všeruby, která
zprostředkovává pečovatelskou službu pro své občany. I
díky této spolupráci Vám můžeme nabídnout celou škálu
námi nabízených služeb.
Naše motto zní: „Umíme pomáhat a nacházíme pro vás
řešení.“
Více informací o naší organizaci najdete na
stránkách www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonním
čísle 774 483 702.
Naše organizace se zúčastňuje nebo sama pořádá
různé akce pro klienty i širokou veřejnost. Na konci roku
2013 jsme se zapojili do celostátního projektu Týden
sociálních služeb. Dne 8. října 2013 se proto otevřely dveře
našich zařízení všem, kteří by rádi využívali naše služby, i
těm, kteří se chtěli o naší organizaci dozvědět více.
V březnu letošního roku se konal již druhý
ročník plesu, který pořádalo Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město Touškov v kulturním domě
v Kozolupech.
Obě akce se setkaly s velkým ohlasem a již nyní se
těšíme na další setkání nejen se zájemci o naši službu, ale
také se širokou veřejností, která by se ráda více seznámila
s činností naší organizace či ji ráda podpořila.

Cena kvality v sociální péči
V rámci prestižního projektu Cena kvality
v sociální péči, který vyhlašuje časopis Ošetřovatelská
péče, se každoročně udílejí ocenění v několika
kategoriích. V loňském roce získala Cenu sympatie
naše kolegyně Libuše Tieslová. Také v letošním roce
jsme nominovali jednu z našich pracovnic, a to Jiřinu
Stiborovu, pracovnici domu s pečovatelskou službou
ve Všerubech. Paní Stiborová již v 80. letech pracovala
jako dobrovolná pečovatelka, od roku 1994 je pracovnicí
pečovatelské služby. Ke své práci přistupuje zodpovědně,
profesionálně, ale především lidsky a s láskou. Práce ji
velmi baví a naplňuje. Je silnou a vyrovnanou osobností,
která je oblíbená u klientů, spolupracovníků i zástupců
města a dalších spolupracujících organizací. Vždy je
ochotna a připravena pomoci jak klientům, tak také
svým kolegyním. Jelikož je zároveň správcovou pro dům
s pečovatelskou službou, obě funkce skvěle propojila a
pro klienty připravuje a organizuje mnoho akcí. I v době
své dlouhodobé pracovní neschopnosti přes rady rodiny i
vedoucí se od své milované práce neodvrátila a vždy byla
připravena pomoci a poradit.
Výsledky nominace budou známy v druhé
polovině roku. Paní Stiborové tímto přejeme především
pevné zdraví, všeobecnou spokojenost a mnoho elánu jak
v osobním, tak v pracovním životě.
Všem čtenářům přejeme hodně zdraví a příjemně
strávené léto.
Mgr. Ivana Vanišová (koordinátorka střediska Touškovsko)
a Michaela Štorková (pracovnice v sociálních službách,
středisko Všeruby)

Příběh jedné lavičky a poděkování panu starostovi
Dne 3. 3. 2014 se začal psát její osud, byla
umístěna na kopec na skále u kostela sv. Martina. Každý
den byla hojně navštěvována mladistvými. Ti jí měli
jako místo, kde kouřili, popíjeli, atd .... co se zde dělo
si asi každý dokáže představit.
Nehledě na to, že se zde tvořila
malá skládka (viz foto). Samotný
problém nebyla lavička, ale to co
vyvolala. Neví se, kdo ji na toto
místo umístil. Mladiství nebyli
evidentně obeznámeni, že zde
několikrát hořelo.
Sice byla umístěna na
krásném místě, ale co naplat,
tato přírodní scenérie by byla i se
svým okolím zničena. Ohrožen
byl nejen kostelík se hřbitovem,
ale i rodinné domy a jejich obyvatelé. Již v minulosti zde
několikrát hořelo a každý jistě ví, jak špatně přístupný je
zde terén. Suchá tráva v kombinaci s nedopalkem by vedla
ke katastrofálním následkům. Tato oblast je brána jako

památková, je zde románský kostel sv. Martina z konce
12. století a místo, kde kdysi stál hrad.
Situace se nejprve řešila domluvou, ale
beznadějně. Celé to trvalo měsíc. Spolu se sousedy jsme
nakonec podali petici, kterou podepsal každý v ulici pod
kostelíkem, tj. 16 podpisů. Hned
druhý den po předání petice celou
situaci pan starosta řešil. Lavička
byla sundána a umístěny cedule
se zákazem používání ohně. A
proto, jak rychle pan starosta
situaci řešil a nedopustil zničení
této lokality, jej chceme velice
pochválit. Zajisté si uvědomil,
co tato lavička způsobila, a i
to, že jakákoliv stavba v tomto
místě by tyto mladistvé lákala ke
shromažďování. Nehledě na to,
že míst, které nebyly dotčeny rukou člověka, je již málo.
Každý jistě ví, že skála s kostelíkem je naší dominantou.
Ještě jednou poděkování panu starostovi.
R. Draská
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Borci ze Všerub
Ve Všerubech a Radimovicích bydlí pár borců,
s jejichž úspěchy bych se s Vámi ráda podělila. Sice ze
jmenovaných obcí nejsou původem, ale kromě svého
jména ctí jména obcí, v níž žijí, byť ne „odjakživa“.
Jedním z nich je Pavel Novák, který je
trojnásobným mistrem České republiky ve vzpírání.
Bydlí se svou rodinou ve Všerubech teprve čtyři roky.
Své úspěchy však slaví několik let, už od roku 1990, kdy
získává 1. místo v okresním přeboru družstev mužů za
klub START VD Plzeň. Dnes soutěží ve skupině „masters“
(veteránů), jímž se vzpěrač stane dovršením 35. věku
svého života. Někdy však soutěží i „za muže“ (18 – 35 let)
ve 2. a 3. lize. Zeptala jsem se Pavla: „A co si vlastně mám
představit pod pojmem vzpírání?“ „Vzpírání je olympijská
sportovní disciplína, při které se vzpěrač snaží kombinací
síly a rychlosti zdvihnout nad hlavu co nejtěžší zátěž. A to
v disciplínách: trh (činka je zdvihnuta nad hlavu jediným
souvislým pohybem), nadhoz (se sestává ze dvou pohybů
- přemístění činky na ramena a následným vyražením nad
hlavu. Dále se soutěží v benčpressu, dřepu a pozvedu“,

dodal Pavel. „Výsledky v disciplínách se sčítají do tzv.
Sinclairových bodů – což je koeﬁcient závislý na hmotnosti
a věku závodníka a jsou pojmenované po Kanaďanovi Roy
Sinclairovi“, upřesnil Pavel. V letošním roce vybojoval
Pavel 3. místo na mistrovství
ČR v Příboru s výsledkem
168 Sinclairových bodů (trh
– 72 kg, nadhoz 96 kg). Jeho
zatím nejlepší výkony jsou:
trh soupažný - 87kg, nadhoz
soupažný - 120kg, benčpress
– 105 kg, dřep – 175 kg, pozved
– 210 kg. Z mistrovství ČR
získal zlaté medaile v roce 2009
v Plzni, 2011 v Meziboří a 2013
v Teplicích, stříbro vybojoval
2012 v Bohumíně a bronz získal
celkem čtyřikrát 2005 v Plzni,
2006 v Příboru, 2007 v Teplicích a poslední jmenovanou
v letošním roce.
Veronika Menčíková

Další borci
Dalšími úctyhodnými výsledky se můžou
pochlubit Lucie Kabourková se synem Samuelem a
Monika Mentlová. Opět se zúčastnili dne 18. května
jarního roudenského běžeckého čtvrtmaratonu, o kterém
jsme blíže psali v jednom z předchozích čísel Všerubských
listů. V čase jedné hodiny uběhli trasu v délce 9,78 km.
Monika Mentlová a Václav Červenka šli dne
24. 5. 2014 za splněním ještě většího cíle, a to uběhnutí

půlmaratonu. Zúčastnili se ho v Karlových Varech, kde se
konal druhý ročník, s trasou v délce 21,0975 km a limitem
na uběhnutí 3 hodiny. Vítězem se stal Mekonen Teshome
z Ethiopie s časem 1,01 hodiny. Monika půlmaraton uběhla
za 2 hod 14 min a Václav Červenka za 2 hod 11 min. Dle
obou účastníků byla na soutěži úžasná atmosféra, spousta
fandících lidí, dobře připravené občerstvovací stanice a
účast na této akci určitě stála za to.
Veronika Menčíková

Májka

menšími májkami umístěnými před stavení mladé dívky
vyjadřovali chlapci úctu a lásku ke své vyvolené.
Spoluprácí několika nadšených lidí se podařilo
uspořádat i ve Všerubech oslavu tohoto svátku. Starosta
s partou ze sportovního klubu přivezli krásný vysoký
strom a dřevo na oheň, hasiči zařídili vatru, občerstvení
akce a členové spolku Hrdibor zajistili program pro děti.
V hlavním stanu probíhalo líčení čarodějnic a čarodějů,
kde také děti skládaly puzzle městského znaku. Na
jiných stanovištích mohly poměřit své a soupeřovo síly
v dovednosti ve šroubování, lovení rybiček, skákání
v pytli, v rychlosti namotávání pavouka a žáby na klacek
a v neposlední řadě v disciplíně letu na koštěti na čas.
Vyvrcholením celého zábavného odpoledne bylo upálení
čarodějnice vyrobené kolektivem dětí a učitelek z místní
mateřské školky. Po té si děti opekly buřtíky. Završením
akce bylo vyhlášení nejhezčího kostýmu čarodějnice.
V nastalém večeru probíhala volná zábava.
Nepršelo, májku nikdo neukradl. Organizátoři věří, že se
všem setkání sousedů, kamarádů a dětí líbilo a těší se na
příští rok. A třeba tentokráte i se zábavným programem
pro dospělé….
Veronika Menčíková

Dne 30. dubna se na náměstí ve Všerubech konala
tradiční májka. Tentokráte trochu po vzoru jiných vesnic či
měst, kde se slaví Májka zvykově po vzoru našich předků
či netradičně – jako zábavné odpoledne pro děti někdy i
dospělé.
Tento den se nazývá podle Keltů Beltine, rozšířené
označení bývá Valpružina noc a nejznámější označení
je Filipojakubská noc. Jedná se o stejný svátek avšak
s rozdílným pojetím v různých dobách naší historie.
Staré národy věřili, že den 30. dubna je předělem
mezi odcházející temnou částí roku – symbolizovanou
zimou, tmou, nedostatkem jídla, nemocemi a světlou částí
roku symbolizovanou teplem, světlem, úrodou, plodností,
hojností a tím pádem i zdraví. A proto bylo zapotřebí tento
den řádně oslavit. Oslavy probíhaly v duchu pokoření
zlých a temných sil, a proto se zapalovali ohně, jež byly
symbolem tepla a ochrany. Později se stala symbolem
negativních a zlých sil čarodějnice, jejímž upálením
došlo k očištění od zlých duchů a kouzel. Vysoký strom
zpravidla smrk zbavený kůry ozdobený v horní části
kruhovým věncem někdy stužkami omotaným kmenem se
staví uprostřed návsi na symbol hojnosti a plodnosti. Dříve
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„Purkmistr on the road“
Za tímto zajímavým názvem se však skrývá
daleko víc……….. Jen tak jsme si s rodinou vyrazili
5. června 2014 na oslavu sedmiletého výročí založení
černického minipivovaru. Pravda,
jen tak ne. Kdo by odmítl pozvání
na točené pivo zdarma, že? Po
zahájení akce byla představena nová
mobilní výčepní Pragovka. Jedná
se o zrekonstruovaný dopravní
vůz stříkačky Praga RN typ DVS
8, vyráběný v letech 1933 – 1953
automobilkou ČKD Praga. Slangově
nazývaná Erena je hasičské vozidlo,
opatřené uzavřenou skříňovou nástavbou smíšené
konstrukce, určené pro přepravu hasičského družstva
a přenosné stříkačky PS 8. Prostor pro posádku je v přední
části nástavby, vzadu je převážena stříkačka s potřebným
hasebním vybavením.

Obrovským překvapením pro nás byla informace,
že toto vozidlo sloužilo jako hasičský vůz ve Všerubech
a to v letech 1969 – 1974. Před tím sloužilo kralovickým
hasičům a od roku 1974, kdy Všerubští vyměnili pragovku
za požární vozidlo DVS 12 Avia,
sloužila Pragovka až do roku
1992 hasičům v Nekmíři. Právě
Nekmířští darovali vozidlo ve
velmi špatném stavu černickému
minipivovaru, který jej nákladně
opravil a do jeho útrobí nainstaloval
jinou hasební stříkačku, již ne na
hasení ohně, ale žízně!
Černický
Purkmistr
mobilní výčepní Pragovku půjčuje na různé společenské
akce, třeba se s ní někde setkáte, 21. července bude na akci
hasičů v Nekmíři.

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 7. díl
Vedoucím nově budovaného mužstva se stal
Karel Hořický. Měl na starosti postavit na první zápasy
co nejlepší mužstvo, postupně ho zkvalitňovat a zajistit
návrat hráčů, kteří v té době hráli za okolní kluby zpět do
Všerub. Cílem bylo v nejbližší době dosáhnout na postup
do okresního přeboru.
První sestava byla složena z těchto hráčů:
Lojza Herák, Jiří Brožík, Josef Brož, Zděnek Rauner, Milan
Mečl, Petr Pavelka, Gotlieb, Standa Pašek, Pepík Hakr,
Komarovský, Klik, Milan
Čech, Stan. Palma, Václav
Müller, Václav Bouda, Olda
Beránek, Jan Paur a další.
Zpočátku výsledky
nesplňovaly
požadavky
vedení, a tak postupně
dochází
k
doplňování
mužstva o další kvalitnější
hráče a ti co se neosvědčili,
byli postupně vyřazováni.
Prvním hráčem, který byl
ve Všerubech zakoupen, byl
Pavel Chudáček z Nekmíře
za 600 Kč. Dále se začali
vracet z Chotíkova - Pavel
Reinwart, Karel Majer, Petr
Kortus, Josef Pelikán a další z jiných oddílů, jako např.
František Uher, František Bočan, později Jan Sýkora, Jan
Meči, Josef Lurský, Zdeněk Nezbeda a mnoho dalších.
Zdravotníkem byla tehdy p. Marie Mečlová (Pauliová)
- členka organizace Červeného kříže. Práci vykonávala
svědomitě a byla ozdobou tehdejšího oddílu kopané.
V této době při znovuzrození všerubského fotbalu
se zároveň dali dohromady i žáci pod vedením Petra
Pavelky. Jednalo se o žáky - Štafurik, Čech, Randa, Kristl,

Hodina, Petr Hartman, Nezbeda ml., Šubík Pavel, Zdeněk
Rubáš a mnoho dalších. Tito hráči později byli základem
nové generace při doplňování prvního mužstva. Nastalo
úspěšné období cca 7 let až do roku 1980.
Vyvrcholení pak nastalo v roce 1974 postupem
do okresního přeboru. O této události se ještě později
zmíním.
Na jaro roku 1971 se váže jedna událost, která se
předtím, jak říkali staří pamětníci, nikdy ve Všerubech
nestala. Kolem Velikonoc neustále několik dní intenzivně
pršelo. Nakonec se strhla
velká průtrž mračen a
nahoře na potoce došlo k
protržení hráze na Zlatém
Mlýnu a ani v Klenovicích
na rybníku nebylo všechno v
pořádku. Poměrně rozsáhlá
povodeň zasáhla postupně
Všeruby tím způsobem, že
u transformátoru se valila
voda přes most po silnici.
Domek u pana Turka byl
zaplaven a voda se rozlila
po zahradách směrem ke
hřišti až do výše cca 60 70 cm. Sám jsem to tehdy
měřil, protože jsem měl pod
starou kovárnou včelín, a voda tam šla l0 cm pod česny u
spodních úlů. Na první pohled to zle vypadalo na nedávno
vybudovaném a opraveném hřišti, kde se vytvořil veliký
rybník. Po skončení kalamity, kdy došlo k opadávání vody,
se záhy ukázalo, že trativody byly dobře provedeny a voda
se ze hřiště velmi rychle vytratila. Provedené práce nebyly
zbytečné, což velmi uspokojilo řady brigádníků a hlavně
projektanta.
Vlastimil Reinwart

Veronika Menčíková
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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

Seznam šikovných osob
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

Pozvánky na budoucí akce
POHÁDKOVÝ LES – pořádá ProVšeruby – 29. 6. 2014 od 14:00 hod – les Lipovka
SELSKÝ DEN v Hunčicích – spolupráce SDH Všeruby na organizaci – 5. 7. 2014 Hunčice
DIVADLO BUBÁČEK – 19. 7. 2014 od 20:00 hod - náves Radimovice
MOKRÁ GALUSKA - pořádá ProVšeruby – 2. 8. 2014 od 13:00 hod – hasičská nádrž
TANEČNÍ ZÁBAVA – pořádá SDH Všeruby, hraje EXPRES – 2. 8. 2014 od 20:00 hod – hasičská nádrž
LETNÍ TURNAJ V KOPANÉ – pořádá SK Všeruby – 16. 8. 2014 – areál fotbalového hřiště
MUŇÁRI CUP – turnaj čtvrtí v malé kopané – pořádá SK Všeruby – 30. 8. 2014 – areál fotbalového hřiště
SOUTĚŽ O POHÁR KOLEKTIVU MH A SOUTĚŽ JDE VO - pořádá SDH Všeruby – 20. 9. 2014 – hasičská nádrž

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
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listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. 8. 2014, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 12. 9. 2014.
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