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Slovo starosty
Vážení občané, dámy a pánové.
Tak tu máme opět konec roku, i když počasí nás o
tom nepřesvědčuje. Pohled do kalendáře je neúprosný
a vidíme, že nastal čas vánoční neboli advent.
Vánoce jsou alespoň podle mého nejkrásnější
svátky v roce. Není nic krásnějšího než pohled
do rozzářených dětských očí u vánočního
stromku. Pro dospělé je to však čas shonu a
příprav právě na tuto krásnou chvilku u stromku.
Ale i v tom každodenním „mumraji“ je dobré
občas zvolnit a užít si Vánoce nejenom prací, ale třeba
tím, že zajdeme s přáteli na „kafčo“. Ona ta chvilka, kterou
druhému věnujeme, může být pro někoho ten nejhezčí
dárek, kterým ho můžeme obdarovat.
Letošní konec roku je i koncem roku, ve kterém
proběhly dvoje volby. V létě do Evropského parlamentu,
mimochodem pro mnoho občanů nezajímavých, a potom
na podzim proběhly volby do zastupitelstva města.
Jsem velice potěšen, že se u nás voleb zúčastnilo
54 % obyvatelstva. Je to víc než byl celorepublikový
průměr. Občané si vybrali nové zastupitelstvo města.
Do zastupitelstva byli zvoleni nejen „staří matadoři“,
ale objevily se i nové mladé tváře nejen ze Všerub ale i

z okolních obcí, což je dobře.
Já věřím, že nové zastupitelstvo bude pokračovat
v rozdělané práci minulého zastupitelstva, kterému bych
tímto velice rád poděkoval za odvedenou práci.
Je před námi velký kus práce. Cíle, které jsme si
předsevzali, nás budou stát hodně sil a jsem přesvědčen, že
pomohou k dalšímu zvelebování našeho města.
Chtěl bych také poděkovat občanům za účast ve
volbách, kteří tímto projevili zájem o dění a chod města. Za
zvolené zastupitele chci na tomto místě slíbit, že budeme
dělat vše proto, abychom vloženou důvěru, která vzešla
z voleb, nezklamali.
Také bych rád chtěl touto cestou poprosit naše
občany o trpělivost a pochopení při provádění jednotlivých
staveb, ať už u těch, které se realizují anebo u těch, které
nás čekají. Samozřejmě chápu, že je to mnohdy těžké,
ale věřte, že jinak to nejde a všichni dělají vše proto, aby
omezení trvala co nejkratší dobu.
Na závěr mi dovolte Vám popřát krásné Vánoce,
mnoho rodinné pohody, dětem bohatého Ježíška a do
nového roku hodně zdraví a štěstí.
Jaroslav Schejbal
starosta

Ze zastupitelstva města
Dne 5. 11. 2014 se sešlo ustavující zasedání
zastupitelstva města Všeruby. Protože se jednalo o
ustavující, první zasedání nově zvoleného zastupitelstva,
konalo se v kinosále kulturního domu. Ačkoli zdaleka
nebylo plno, přeci se na na zastupitele přišlo podívat více
lidí, než obvykle chodí na veřejná zasedání zastupitelstva.
Na začátku nově zvolení zastupitelé složili slib.
Pan Falkenauer přečetl slib a vyvolával jednotlivě nově
zvolené zastupitele. Ti složili slib do rukou stávajícího
starosty. Ten pak, jako poslední, složil slib do rukou
místostarosty.
Nové zastupitelstvo tvoří tito zastupitelé: Rudolf
Herák, Michal Löwy a Silvie Pražmová za sdružení
nezávislých kandidátů, Jaroslav Schejbal, Jiří Krupička,
Jana Růžková, Petr Meier, Jaroslav Frána, Jaromír Eisman,
Bohuslav Holub, Luboš Micek, Jaroslav Smejkal, Jaroslav
Kristl, Jan Kocourek a Miroslav Falkenauer za sdružení
„Nezávislí a ODS.“
Poté zastupitelé rozhodli, že město bude mít
uvolněného starostu, neuvolněného jednoho místostarostu a
pětičlennou radu. Vzhledem k tomu, že jednání politických
stran předjednala tyto volby, volilo se jednoduše aklamací
a výsledky byly v podstatě jednohlasné. Za starostu byl
zvolen opět Jaroslav Schejbal, místostarostou Miroslav

Falkenauer, do rady města byli kromě těchto dvou zvoleni
ing.Jiří Krupička, Jaromír Eisman a ing. Bohuslav Holub.
Zastupitelstvo také zvolilo povinné výbory ﬁnanční
– s předsedou ing.Krupičkou a členy panem Smejkalem
a paní Pražmovou – a kontrolní výbor s předsedou ing.
Holubem a členy panem Meierem a Löwym.
Zastupitelé schválili jednací řád zastupitelstva a za
dalšího zastupitele pověřeného oddáváním (kromě starosty
a místostarosty) zvolili paní Růžkovou.
V diskusi byli zastupitelé seznámeni s obsazením
komisí přestupkové, sociálně právní ochrany dětí, sboru
pro občanské záležitosti a bytové komise, jak je navrhuje
rada města.
Starosta ve své slově poděkoval zastupitelům, že
„šli s kůží na trh“ a účastnili se voleb a vyjádřil naději, že
se novému zastupitelstvu a radě bude pracovat nejméně
tak dobře, jako těm předchozím.
Praktické věci „provozu města“ toto zastupitelstvo
neřešilo. Vzhledem k tomu, že funkce v novém
zastupitelstvu byly předjednány na jednání politických
stran, proběhlo jednání bez jakýchkoli kontroversí.
Miroslav Falkenauer
místostarosta
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Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Ondřej Nosek z Kokořova
Denisa Novotná ze Všerub
Gabriela Vopatová ze Všerub
Ondřej a Marie Káňovi ze Všerub
Anastázie Vlašánková ze Všerub
Jakub Běle ze Všerub
Petr Záruba z Kokořova
Markéta Linhartová ze Všerub
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Jan Husník ze Všerub (ve věku 57 let)

Základní škola
Ohlédnutí za minulým školním rokem
I když naše škola není příliš velká, nabízí žákům
celou řadu zájmových aktivit. V uplynulém školním roce
pracoval úspěšně keramický kroužek, kroužek badmintonu,
kroužek šikovných rukou, výtvarný kroužek, pro nejmladší
žáky kroužek Angličtina hrou. Největší zájem je tradičně o
keramiku a badminton. Někteří žáci neměli o tuto činnost
zájem, ale řada dětí docházela na více kroužků. Většímu
rozvoji této činnosti brání hlavně omezené autobusové
spojení. Velmi pozitivní
je zájem žáků o školní
knihovnu.
Velmi výhodné jsou
akce divadel a různých
společností, které se
svou produkcí přímo
navštíví školu. Ušetří
se tím čas a náklady
na dopravu. Například
divadlo Pernštejn uvádí
hry o jednotlivých
historických obdobích.
V letošním školním
roce se jednalo o další
období Přemyslovců.
Žáci školní družiny
nastudovali program vánoční besídky pro obyvatele
domu s pečovatelskou službou. Žáci navštívili divadelní
představení Zimní pohádka, Budulínek, O štěstí a kráse,
Tajemství staré bambitky hrané v Nekmíři a hudební pořad
Pohádkopísničkostroj. Tradičně se konal v tělocvičně
školy folkový a rockový koncert. S velkým ohlasem se ale
nesetkalo ﬁlmové představení Čtyřlístek ve službách krále.

Předškoláci z mateřské školy opět navštívili žáky prvního
ročníku v době výuky, aby si vyzkoušeli, co je v dalším
roce čeká. Děti z prvního stupně si oblíbily návštěvy solné
jeskyně. Deváťáci shlédli ﬁlmové představení v rámci akce
Příběhy bezpráví, které organizuje sdružení Člověk v tísni.
Oblíbená jsou zápolení na plzeňském bowlingu, která
bývají spojená s návštěvou výstavy, náměstí, věže nebo jiné
pozoruhodnosti Plzně. Velmi zajímavou ukázku předvedla
skupina kynologů z Prahy. Na svých psech učili děti, jak
se k nim mají chovat,
na co si dát pozor a jak
se zachovat při střetu
s volně pobíhajícím
psem. Zhlédli i ukázky
z výcviku a zásahu
služebního psa.
Samozřejmostí se
již staly třídní vánoční
besídky.
Kulturním
vrcholem na konci
každého školního roku
je rozloučení žáků
devátého ročníku.
Zajímavou
a
oblíbenou
součástí
výuky jsou tematické
exkurze. Výchovný poradce s žáky devátého ročníku
pravidelně navštěvuje úřad práce za účelem konzultací o
volbě povolání.
Žáci navštívili v Plzni Západočeské muzeum, kde
shlédli expozici archeologie a pravěku, veletrh cestovního
ruchu ITEP, planetárium, dny vědy a techniky, vánoční a
velikonoční trhy s ukázkami výroby tradičních předmětů.
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žáci podívali do Národního divadla, na Vyšehrad, do
technického muzea, na Petřín, do Podmořského světa a
prošli další významná místa. Velmi zajímavé byla také
exkurze do pevnosti Terezín, do cukrovaru v Dobronicích
a muzea Škody v Mladé Boleslavi. V rámci projektu o
technickém vzdělávání jsme s partnerskou Střední školou
v Horní Bříze uskutečnili prohlídku výrobního závodu
na obkladačky Rako v Rakovníku a kaolinového dolu
v Kaznějově. V rámci dopravní výchovy absolvovali žáci
4. a 5. ročníku praktickou výuku na dopravním hřišti v
Třemošné.
Samostatnou kapitolou jsou školní výlety, ve kterých
preferujeme poznávací činnost spojenou s turistikou a
pobytem v přírodě. Letošní úspěšnou novinkou byl zájezd
do Londýna. Zúčastnilo se jej dvanáct žáků, kteří byli
ubytovaní v anglických rodinách a mohli si tak vyzkoušet
své jazykové dovednosti. Žáci absolvovali výlety na hrad
Krašov, na pohádkový statek ve Vranovicích, darovský
přívoz, ZOO Plzeň, zámek Kozel a Kynžvart spolu
s Mariánskými Lázněmi.
Na základě příznivých zkušeností se cykloturistický
kurz stal tradiční akcí naší školy. V tomto školním roce jsme
se opět pohybovali v malebném a cyklistům zaslíbeném
Veselí nad Lužnicí a jeho okolí, které je bohaté na přírodní
krásy, množství kulturních památek a nepřeberné množství
cyklistických tras. Jsou zde ale i ideální podmínky pro
dopravu, ubytování a stravování. Stejně jako v předešlých
letech jsme měli základnu ve sportovním areálu místní
Lokomotivy a stravování v nedaleké restauraci Arabela.
Tento kurz není pouze sportovní akcí, ale plní i funkci
kulturně poznávací. Navštívili jsme Třeboň, Rožmberk,
zámek Jemčinu, husitský Tábor s jeho tajemným
podzemím, Soběslava mnoho dalších míst. Během čtyř
dnů jsme ujeli přes dvě stě kilometrů.
Lyžařský kurz pořádá škola pro malý počet
zájemců společně se ZŠ Chotíkov. V tomto školním
roce se uskutečnil opět v penzionu Sládek na Špičáku. Je
zde optimální ubytování se stravováním a velký výběr
lyžařských terénů včetně slev na vleky na některých
sjezdovkách. Naopak velký zájem je o výuku bruslení,
zvláště mezi žáky prvního stupně, která probíhá na zimním
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stadionu ve Třemošné. Druháci a třeťáci absolvovali
pravidelný plavecký výcvik.
Velmi důležitá je účast žáků v soutěžích na jakékoli
úrovni. Okresního kola ve ﬂorbalu se letos zúčastnila
děvčata a umístila se na šesté příčce. V přespolním, běhu
v Plasích se umístily dívky na šestém a hoši na sedmém
místě. Tradiční je účast v okresním kole dopravní soutěže
mladých cyklistů, která byla v letošním roce velmi
úspěšná. V kategorii mladších cyklistů získala škola 1.
místo, starších 2. místo. V soutěži jednotlivců zazářil Petr
Pražma na prvním místě. V krajském kole obsadili mladší
žáci páté místo. Škola měla zastoupení i v dalším ročníku
okresní soutěže v bowlingu. Problémem této soutěže
je každoročně skutečnost, že její pořadatel obsazuje
družstva, která se zabývají bowlingem na soutěžní úrovni.
Tím ostatní účastníky znevýhodňují. Umístění na třetím
a pátém místě je tedy velmi dobré. Dobrým nápadem
bylo zorganizování mikulášského čertovského turnaje ve
vybíjené dívek, který jeho aktérky odehrály převlečené za
opravdové čertice. Tradičním se stává také školní turnaj
v malé kopané žáků druhého stupně. Ve školních kolech
se zúčastnilo dějepisné olympiády čtrnáct žáků, z toho
tři postoupili do okresního kola, olympiády z českého
jazyka devět žáků, Alena Švecová postoupila do okresního
kola, kde se umístila na druhé příčce a postoupila do
krajského kola. Olympiádu ze zeměpisu absolvovalo ve
školním kole patnáct žáků a z matematiky pět žáků, tři
postoupil do okresního kola. Poslední olympiádou byla
olympiáda v anglickém jazyce, kde se do školního kola
zapojilo dvanáct žáků, z toho jedna žákyně postoupila do
okresního kola. Jako v předcházejících obdobích se žáci
školy zúčastnili celostátní internetové soutěži PaySecCup,
která se týkala velmi aktuální problematiky bezpečného
pohybu na internetu. Zúčastnilo se jí celkem 48 žáků
celého druhého stupně. Nejlepší umístění třídy bylo šesté
místo v celé republice. Vzhledem k tomu, že soutěže
se zúčastňuje kolem osmi stovek školních kolektivů
z celé republiky a rozdíly na čelních místech jsou v řádu
jednotlivých bodů, se jedná opět o vynikající výsledek.
Další internetovou soutěží bylo hledání Najdi, co neznáš
na seznamu. V té soutěžilo 44 žáků.
Jaroslav Cafourek

100 000 Kč pro školu
Naše škola se stala výhercem 100 000 Kč v soutěži hypermarketu
Globus 1 500 000 pro školy. Soutěž spočívala v tom, že rodiče našich
žáků při nákupu školních pomůcek z katalogu PRO ŠKOLÁKY
hlasovali pro naši školu buď na ústřižku, který byl součástí účtenky nebo
prostřednictvím webového formuláře. Aby nebyly zvýhodněny velké
školy, tak se celkový počet hlasů pro každou jednotlivou školu vydělil
počtem jejích žáků. Tyto peníze nebudou využity na provoz školy, ale
budou z nich zakoupeny výhradně pomůcky pro žáky. Děkujeme všem,
kteří nás podpořili!!
Jaroslav Cafourek
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Mateřská škola
Podzimní a předvánoční čas v MŠ
S nástupem nového školního roku
nás čekalo nejen období plné krásných
her v mateřské škole a v přírodě, ale také
období velkých příprav na různá vystoupení
a akce. Vzhledem ke krásnému a teplému
podzimnímu počasí jsme se snažili dětem
zpříjemnit pobyt v přírodě různými
aktivitami. Jednou z nich byl úspěšný pěší
výlet do lesa Lipovka, kde děti plnily různé
dovednostní a rozumové úkoly a hledaly
za odměnu ukrytý poklad. Další z těchto
aktivit byl sběr přírodních materiálů nejen
na tvůrčí činnost dětí v MŠ v průběhu roku, ale také pro
zakrmování lesní zvěře v zimním čase.
Často ve školce zařazujeme skupinové a společné
práce dětí. Učíme děti vzájemné spolupráci a správným
pracovním návykům. Oblíbené jsou společné hostiny
všech dětí ve školce, na které si děti připravují vlastní
pohoštění, učí se správnému stolování a společenskému
chování. Tentokráte jsme si připravovali jablkové záviny.
V průběhu podzimu děti viděly dvě divadelní
přestavení. V pohádkovém příběhu se seznámily se
zajímavými a netradičními hudebními nástroji. Společně
s mladšími žáky ze školy jsme v tělocvičně školy viděli
představení Pohádkové tancování s Popelkou.
Díky slunečnému počasí se nám pěkně vystupovalo
s pěveckým programem v rámci oslav na Svatomartinských

slavnostech ve Všerubech. Děti na pódiu zazpívaly několik
písní s podzimní a svatomartinskou tématikou. Ve stánku
s rukodělnými pracemi byly vystaveny výtvarné výrobky
našich dětí.
Nedílnou součástí v podzimním čase je dětmi

oblíbené a očekávané pouštění draků. Na všerubskou
drakiádu se kolektiv dětí MŠ pečlivě připravoval.
Výsledkem byl jako každoročně velký drak. Při výrobě
se děti setkaly s netradiční výtvarnou technikou zvanou
eukanistika. Spolek přátel ProVšeruby ocenil snahu dětí
čestným uznáním a sladkou odměnou.
Adventní čas jsme s dětmi zahájili tradičně
přednesem básní a zpěvem vánočních písní při rozsvícení
vánočního stromu na všerubském náměstí, který je také
nazdoben balíčky od dětí ze školky. Odměnou za vystoupení
dětem byla nadílka připravená pod stromečkem.
Tři dny poté jsme s úspěchem zopakovali toto
vystoupení u hypermarketu Globus, kde jsme společně
vystoupili se žáky ZŠ Všeruby. Naše vystoupení bylo
poděkováním za ﬁnanční odměnu, kterou naše škola
obdržela
za
soutěžní
projekt o hlasování pro
svou oblíbenou školu.
Předvánoční čas se
chystáme zpříjemnit také
všem v pečovatelském
domě
ve
Všerubech
pásmem básní, písní,
tanečků
a
pohádek.
Nezapomeneme i na malé
dárečky. Posledními akcemi
ve školce před Vánocemi
bude setkání rodičů a dětí
u vánočního stromečku,
nadílka dárků, společná
hostina s ochutnávkou
vánočního
cukroví
upečeného dětmi, horkým
čajem a dobrou kávou.
Těšíme se na společnou radost z obdržených dárků a všem
přejeme krásné vánoční svátky a spokojenost v novém
roce.
Jana Růžková
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Každým školním rokem jezdíme s dětmi na předplavecký
výcvik do bazénu v Plzni – Lochotíně. Letos kurz proběhl
od září do listopadu v počtu
deseti lekcí. Kurzy jsou pro
děti od čtyř let. Děti v bazénu
vedou učitelé plavání. Učí děti
nebát se vody, jak správně
do vody dýchat, potápět se.
Formou her se děti učí základy
plaveckých stylů. Používají
vhodné pomůcky do vody. Ti
odvážnější si zkouší i skoky do
velkého bazénu. Děti mají čas i
na volné hry ve vodě, kdy se řádně vydovádí. Pro většinu z
nich je pobyt ve vodě pěknou zábavou. Děti, které plavání
více zaujalo, se mohou samostatně s rodiči přihlásit do
individuálních kurzů. Někteří rodiče s dětmi tuto výuku
již absolvují. Přihlášení do kurzu je dobrovolné, záleží
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na zájmu a možnostech dětí a rodičů. Cena kurzovného
pro výuku plavání dětí předškolního věku byla v letošním
roce snížena, protože byla upravena doba pobytu v bazénu
z jedné a půl hodiny na jednu
hodinu. Tento pobyt je pro děti
výhodnější. Další náklady jsou
na dopravu. I když jezdíme
společně se základní školou,
abychom naplnily kapacitu
autobusu, jsou náklady na
dopravu stále dost vysoké.
Velkou výhodou by bylo
zajištění místního
nebo
bližšího dopravce. Přejeme si
vyřešení tohoto problému na další období. Věříme, že při
nižší ceně by byl i větší zájem rodičů své děti do kurzu
přihlásit.
Jana Růžková

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Dovoluji si Vás milí spoluobčané pozdravit
v tomto předvánočním čase. S blížícím se koncem roku
nastává čas bilancování, co se v uplynulém roce povedlo
či naopak. Zároveň je tento čas třeba využít k přípravám
činnosti na rok nový. Rok 2015 bude pro všechny hasiče
především ve znamení V. sjezdu SH ČMS, z toho vyplývá,
že i v našem sboru proběhnou při VVH volby, při kterých
si hasiči zvolí své vedení na příštích pět let. Chtěl bych i
touto cestou apelovat na členy našeho SDH, pokud mají
zájem zapojit se aktivněji do činnosti sboru, ať to dají
najevo na VVH, které se bude konat již 10. ledna 2015 od
18:00 hodin, případně při některé akci našeho sboru.
V průběhu podzimu se náš sbor podílel tak jak je již
zvykem na organizaci řady akcí. První z nich byly soutěže
požárních družstev na hřišti ve Všerubech. Již po dvanácté
se sjela do Všerub družstva mladých hasičů na soutěž o
pohár kolektivu MH. Letošního ročníku se zúčastnilo
11 družstev ve starší kategorii a 16 družstev v kategorii
mladší. Bohužel soutěž nemohla být řádně dokončena
z důvodu nepříznivého počasí. Byly zrušeny běhy na 60
m překážek, na které se přihlásilo více než 100 závodníků.
Vítězství si z této soutěže odvezli mladí hasiči z Manětína
a Obory. Naši získali ve starší kategorii 4. místo. V mladší
kategorii jsme měli dokonce tři družstva - Céčko skončilo
na 15. místě, Béčko 7. místo a Áčko získalo místo třetí.
Odpoledne se naštěstí počasí umoudřilo a tak
mohl proběhnout také již tradičně noční závod v požárních
útocích. Po několika letech bylo opět místo konání vráceno
zpět na fotbalové hřiště a s tím proběhla i úprava pravidel
soutěže, která proběhla dle směrnic pro požární sport. A
byla zařazena tajná disciplína, při které, jeden z členů

družstva plnil test z oblasti požární ochrany. Na soutěži se
prezentovalo 9 družstev, vítězství získaly ženy ze Zahrádky
a muži z Úněšova. Všeruby reprezentovaly pouze ženy a
získaly místo druhé.
Páteční přípravu soutěže jsme si zpestřili výjezdem
k jedinému požáru v průběhu podzimu. Jednotka SDH
vyjížděla do Krukanic, kde hořela v lese skládka štěpky.
Při zásahu jsme prováděli nejprve dálkovou dopravu
vody a následně zřídili čerpací stanoviště v Pernarci. Tři
členové jednotky se vrátili od zásahu v 7:15 a přešli přímo
do organizační čety Všerubské soutěže. Touto cestou
bych chtěl Andreje Baumové Havlové, Petrovi Hodinovi
a Václavu Opatrnému ještě jednou poděkovat za jejich
nasazení nejen při zásahu, ale i při soutěži.
Kolektiv mladých hasičů všerubskou soutěží
začal nový ročník svojí činnosti. V říjnu se MH zúčastnili
zahajovacího kola hry Plamen v Horním Hradišti. V mladší
kategorii startovalo 28 družstev, Béčko získalo 12. místo
a Áčko místo třetí. V kategorii starších startovalo 16
družstev a Všerubáci se umístili na místě šestém. Prvním
závodem soutěží O pohár OORM je od letošního roku
branný závod v Žichlicích. Při účasti čtyřiceti šesti hlídek
v obou kategoriích proběhl závod požárnické všestrannosti
a štafeta požárních dvojic. V celkovém pořadí získali starší
11. místo, mladší „C“ – 18. místo, „B“ – 16. místo a Áčko
vybojovalo vítězství. Již tradičně jme se zúčastnili i noční
soutěže v Nevřeni. Nevřeňské bloudění – noční les plný
pohádkových postav a různých strašidel v roli rozhodčích
na 11 stanovištích. Opět letos trhal rekordy co dopočtu
účastníků. Úplných hlídek nakonec startovalo 63, což je
315 mladých hasičů. Ve starších jsme měli na tomto závodě
dvě hlídky, Béčku se příliš nedařilo a obsadili 31. místo,

- 7áčko získalo místo sedmé. V mladší kategorii jsme měli
pouze jedno družstvo, které získalo místo první. Poslední
soutěží Poháru OORM v letošním roce byla Mikulášská
střelba v Ledcích. V soutěži jednotlivců bodoval pouze
Kryštof Kučera, který si ve střelbě z luku vystřílel 2.
místo. V soutěži družstev skončili starší na 22. místě z 29.
družstev. V mladší kategorii startovalo 35 družstev a naše
družstva skončila - „C“ – 33. místo, „B“ – 14. místo a Áčko
místo druhé. V listopadu se také konalo v kulturním domě
v Hromnici slavnostní vyhlášení soutěží O pohár OORM
za ročník 2013-2014. V celkovém pořadí se po účasti na
deseti soutěžích v uplynulém ročníku umístili starší na 5.
místě a mladší na místě třetím.
Další činnost našeho sboru se nesla ve spolupráci
s ostatními organizacemi působícími v našem městě.
Podíleli jsme se na přípravách Svatomartinských slavností,

VŠERUBSKÉ LISTY
Všerubské drakiádě, rozsvícení vánočního stromu, který
jsme také dovezli a usadili na místo. Poslední akcí, kterou
jsme pořádali, bylo Mikulášské soutěžení, kterého se
zúčastnilo na čtyřicet soutěžících.
Jak jste se dočetli již v úvodu, konec roku je časem
bilancování. Rád bych proto poděkoval všem, kteří se na
činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Všerubech větší
či menší měrou podíleli. Já osobně si vážím všech, kteří
jsou v dnešní uspěchané době, kdy se většina národa žene
jen za svým osobním prospěchem, ochotni ve svém volnu
udělat nezištně cokoli pro blaho nás Všech. Závěrem bych
Vám milí spoluobčané rád popřál krásné prožití svátků
vánočních a úspěšný vstup do roku 2015.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti SK Všeruby za období září – listopad
2014
Tak nám skončila další sezona. Naše družstva se
po podzimní části sezony 2014/2015 umístila takto: „B
(A)“ mužstvo ve IV. třídě 1. místo s náskokem 6 bodů na
druhého, tady zatím plníme náš jasný cíl, a tím je postup
do minimálně III. třídy. „A (B)“ mužstvo ve IV. třídě 9.
místo, dorost 9. místo v okresním přeboru, staří páni 5.
místo v okresním přeboru starých gard a starší přípravka
odehrála podzimní část turnajovým systémem, kdy se naše
naděje zúčastnili několika turnajů.
S mírným zpožděním jsme dostavěli novou boudu
na uskladňování potřebných věcí. Velký dík patří Rudovi
Herákovi, který byl hlavním koordinátorem všech prací
a hlavně jeho zásluhou se podařilo stavbu dokončit a
zprovoznit. Poděkování také patří Frantovi Němečkovi,
Pavlovi Reinwartovi a dalším, kteří nám se stavbou
pomáhali. Nyní již jen zbývá starou boudu zbourat a
dokončit povrchovou úpravu, ale to až na jaře.
V závěru roku jsme ještě dovyčerpali dotaci ve výši
20.000,- Kč, kterou jsme získali od Plzeňského kraje na
činnost našich mládežnických družstev. Z této částky jsme
zakoupili žákům různé potřeby pro tréninky, dorostencům
nové míče na zápasy, potisk čísly jedné sady nových dresů
a také účast na zimní halové lize v Plzni.

V říjnu se nám povedlo zdarma získat od
společnosti KIK čtyři sady nových dresů, které bychom
měli začít využívat od jarní části sezony. Tyto dresy
nebyly potištěny čísly a tak jsme na jejich potištění využili
dotaci z Okresního fotbalového svazu Plzeň – sever (pro
zajímavost – potištění čísly jedné sady dresů vyjde na cca
1.700,- Kč).
V závěru roku nás čeká tradiční silvestrovské
utkání, které se uskuteční dne 31. 12. 2014 od 10:00 hod
na fotbalovém hřišti. V lednu nebo únoru valná hromada
– v roce 2015 to bude valná hromada volební – bude se
volit nový výkonný výbor.
Poděkování patří našemu hostinskému Aloisu
Servinskému, který nám jménem společnosti RELAX MV
GASTRO s.r.o. Plzeň daroval sponzorský dar v částce
několika tisíc Kč.
Závěrem mého příspěvku bych všem spoluobčanům
chtěl popřát krásné a pohodové prožití svátků vánočních
a veselý vstup do nového roku 2015. Našim fanouškům
bych chtěl poděkovat za podporu a všem hráčům popřát
kvalitní a bohatou zimní přípravu, neboť již od března nás
čeká další část našeho „nekonečného“ fotbalového života.

Všerubští žáci – starší přípravka
Vzhledem k tomu, že nám skončila podzimní část
sezóny je na místě, abychom zhodnotili její průběh.
Pro ročník 2014/2015 se žáčkové přihlásili do
soutěže: starší přípravka. Je to z důvodu většího počtu dětí
do 10 let, poněvadž kdybychom je nechali hrát za mladší
žáky bylo by vůči nim nespravedlivé, aby hráli proti o
dost větším protivníkům. Bohužel to sebou nese i opačnou
stránku věci kdy pár kluků nemohlo nastoupit, protože byli

starší.
I přesto, že nemohli hrát většina, chodila i nadále na
tréninky a bylo na nich vidět, že mají chuť do fotbalu i
přesto, že nemohou nastoupit do zápasu. Na tomto místě
bych chtěl poděkovat obzvlášť Danovi Vrbů, který mi
občas pomáhal s tréninkem dětí.
Jak už bývá zvykem v těchto nižších soutěžích,
většina klubů se potýká s nedostatkem hráčů. Což neplatí
u nás. V dnešní době bychom byli schopni postavit dva

Václav Červenka
předseda výkonného výboru
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týmy a ještě by nám zbylo na střídání. Komu se v dnešní
době taky povede jet na zápas a mít sebou 17 dětí. (hraje
se systémem 5+1).
Co se týče zápasů, je vidět na žácích, že na sobě
pracují a výkonnostně se zvedají. Dříve nebyl problém
prohrát o 25 gólů. Nyní taky třeba prohráváme, ale jen o
pár gólů někdy jen o jeden. A když se vyhraje? Děti slaví
jako by vyhráli celou sezónu, což je na tom to nejlepší.
Hlavně musím kluky i holky pochválit v jejich

přístupu k tréninkům, když jsem začínal, chodilo jich
kolem šesti, v dnešní době když jich přijde deset, tak je to
málo. Abychom jim zpestřili tréninky bylo pořízeno nové
tréninkové vybavení: kužely, slalomové tyče a balony.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům, kteří své
děti podporují a doprovází na zápasy. Protože s dopravou
je občas problém, a tímto nám rodiče dost pomáhají.

Družstvo fotbalových dorostenců v podzimní části
sezony 2014/2015
V měsíci září jsme vstoupili do druhého roku
působení v okresním přeboru. Sezonu jsme ukončili na 9.
místě se ziskem 12 bodů za čtyři vyhraná utkání. A to těch
bodů mohlo být více. Vítězný zápas proti Kozolupům nám
byl zkontumován kvůli neoprávněnému startu jednoho
hráče, do Boru jsme kvůli
malému počtu hráčů neodjeli,
v Trnové jsme kvůli nedodržené
životosprávě
většiny
hráčů
neporazili domácí, kteří hráli celý
zápas v deseti. Ale na druhou
stranu - sehráli jsme rovnocenný
první poločas na hřišti prvního
Kaznějova, doma jsme porazili
v té době první Tlučnou i v té
době druhou Žihli, takže určitě
v jarní části sezony máme na co
navazovat.
Na většině z našich
dorostenců je vidět, že začali
pravidelně trénovat. Jen díky nim
mají tréninky smysl, neboť v současné době trénují muži
společně s dorostem a z celkového počtu cca 15 účastníků
většinou bývá deset a více dorostenců. V zimě se bude
trénovat dvakrát týdně v tělocvičně, v neděli fotbálek na

umělce a také jsme se domluvili, že budeme aspoň jednou
týdně absolvovat krátké intenzivní výběhy. Také jsme
se přihlásili do zimní halové ligy mládeže v Plzni, což
znamená absolvování třech halových turnajů v kategorii
mladší dorost – ročník 1998 a mladší.
V podzimní části sezony za dorost hráli: Dominik
Baum, Dominik Tureček, Dan Jícha a Vašek Skala (oba
z Nekmíře), Jirka Král a Ruda
Kudík (oba z Kunějovic), Standa
Pašek, Vašek Krýsl, Honza Vrba,
Dan Vaněk, Richard Převor,
Dan Matzner (z Hunčic), Petr
Falkenauer, Vašek Krauz, Patrik
Král (z Kunějovic).
Závěrem bych chtěl
poděkovat všem hráčům za jejich
odvedené výkony a popřát nám
do dalších let splnění našeho cíle
(v první fázi to znamená umístit
se v tabulce do 5. místa, následně
…….). Také děkuji rodičům a
příbuzným hráčů, kteří nám fandí
a kteří mi pomáhají s dopravou
hráčů k zápasům. Velký dík také Lubošovi Černému a Šáje
Herákové za „odmávání“ našich zápasů.
Václav Červenka
trenér dorostu SK Všeruby

Jiří Balvín

Ze života města a okolí
Ohlédnutí za volbami
Za posledních 14 měsíců se odehrály 3 volební
souboje a občané mohli třikrát volit své zástupce, kteří by
měli hájit jejich zájmy. Poprvé to byly předčasné parlamentní
volby ve dnech 25. a 26. 10. 2013. Na výběr bylo z 23
politických stran či hnutí. Z počtu 981 možných voličů
volilo ve Všerubech jen 524 lidí, což představuje volební
účast jen 53,41%. Oproti celorepublikovému průměru je o
6,07 % nižší. Z celkového počtu odevzdaných hlasů bylo
11 hlasů neplatných. Ačkoliv v celorepublikovém průměru
zvítězila ČSSD, na prvním místě ve Všerubech se umístila
strana ANO 2011, strana získala 105 hlasů, tj. 20,46 %. 93
občanů volilo ČSSD, o sedm méně hlasů získala KSČM.
12,67% (65 hlasů) získala TOP 09, 52 hlasů ODS. Další

parlamentní stranu – Úsvit přímé demokracie volilo 29 lidí
a KDÚ – ČSL o 9 lidí méně, tj. 3,89 %. Následující strany
se svým umístěním nedostaly do poslanecké sněmovny –
Česká pirátská strana (3,11%), Strana svobodných občanů
(2,92%), Strana zelených (2,14%), Dělnická strana sociální
spravedlnosti (1,55%). Zbývající strany neobdrželi ani 1%
hlasů – Strana soukromníků ČR, Politické hnutí Změna,
Hlavu vzhůru – volební blok, Suverenita – Strana zdravého
rozumu, Strana práv občanů Zemanovci. Ani jeden hlas
neobdrželi strany – LEV 21, Koruna Česká, Romská
demokratická strana, Klub angažovaných nestraníků, Volte
Pr. Blok, Aktiv nezávislých občanů, Občané 2011. Další
podrobné informace můžete vyhledat zde: www.volby.cz.
Po druhé se konaly volby do Evropského
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parlamentu, o něž občané našeho státu jevili velmi malý
zájem. Celorepubliková volební účast byla 18,20%,
v hodnotě 17,13 % byla v okrese Plzeň – sever, ve
Všerubech volilo 15,23 %, tj. 154 voličů.
Po třetí měli občané možnost volit své zastupitele
v komunálních volbách. Celorepublikový průměr těchto
voleb byl pouhých 44,46 %, tj. z 8 406 047 lidí přišlo
vyjádřit svůj názor 3 733 089 lidí. Ve Všerubech přišlo
k volbám 52,94 % voličů, tj. z 1020 možných voličů 540.
Na výběr občané měli ze dvou plnohodnotných kandidátek
– „Sdružení nezávislých kandidátů“ a „Nezávislí a ODS“.
První uvedenou stranu volilo 24,13 % a jen tři kandidáti
obdrželi mandát do zastupitelstva, druhá obdržela

75,86 % hlasů, a 12 křesel v zastupitelstvu. Nejvíce
hlasů získal Jaroslav Schejbal a to 490 hlasů, Miroslav
Falkenauer získal 397, o jeden hlas méně Jiří Krupička,
388 hlasů získala Jana Růžková, o dva hlasy méně Petr
Meier, Jaroslav Frána obdržel 380 hlasů, Ing. Bohuslav
Holub získal 344 hlasů, 317 hlasů Bohuslav Micek, 315
hlasů Jaroslav Kristl, 314 hlasů obdržel Jaromír Eisman,
293 hlasů získal Jaroslav Smejkal, 278 hlasů dostal Jan
Kocourek, 223 hlasů získal Rudolf Herák, 158 hlasů
obdržel od voličů Michal Löwy a 149 hlasů získala Silvie
Pražmová. Více informací získáte na: www.volby.cz.

Halloween ve Všerubech
Přesně v den 31. 10. 2014, kdy se slaví převážně
v anglicky mluvících zemích, ale nejen tam, svátek zvaný
Halloween, tak i ve Všerubech jsme se pokusili o navození
halloweenské atmosféry. Oslavu svátku
jsme nepojali velkoryse komerčně, tak jak
to bývá zvykem například v amerických
zemích, ale naopak cílem oslavy bylo se
sejít s přáteli a dětmi a trochu se zastavit
v každodenním shonu. Halloween nebo-li
Samhain, je původně keltským svátkem
zesnulých, kteří navštěvují přátele a
rodinu. Jejich doprovodem je zapálená
svíčka v okně domu, která zároveň chrání
přítomné před zlými duchy. Stalo se
tradicí vkládat hořící svíčku do vydlabané
dýně, jenž se v tomto období sklízí a
zpracovává. Den 31. 10., jenž je v půli
mezi rovnodenností a slunovratem, je opačným protipólem
svátku Beltine (Májka 30. 4.), kdy se oslavuje konec zimy
a tmy, je Samhain přijetím a smířením tohoto období –
nedostatku slunce, tepla a hojnosti.
Protože podzimní počasí je trochu nevyzpytatelné,
zvolili jsme variantu oslavy svátku v teple klubovny
hasičské zbrojnice. Děti si vyzkoušely ubrouskovou
techniku pod vedením Violky, u Silvinky děti vyráběly
malá strašidýlka, malovaly na skleničky, ze kterých se
staly malé lucerničky, Helenka vyráběla skákací dýničky,
Marcelka se Simonkou pomáhaly dětem s vystřihováním,
vybarvováním a zdobením balónku štestí a Lucinka

zdobila dětské obličeje. Pod vedením rodičů si děti dlabaly
připravené i vlastní dýně. „Domácí Péťa a Jarda“ z hasičské
zbrojnice uvařili účastníkům výborný teplý čaj a o sladké
občerstvení se postarala Monika Čiperová z pekárničky
Veverka v Klenovicích. Dětem upekla
výborné koláčky, muffíny s dýňovým
obličejem a jablíčkem plněné taštičky.
Tímto chci moc poděkovat všem výše
jmenovaným za pomoc při realizaci akce,
všem, kteří akci podpořili dobrovolným
vstupným a hlavní sponzorkyni Monice
Čiperové.
Pro organizátory byla příprava trochu
adrenalin. Čtrnáct dní příprav, nákupy
potřebných pomůcek, výroba plakátů
a k tomu se starat o rodinu a chodit do
práce….. Když bylo po akci, trochu jsme
si všichni oddychli. Ze zpětných reakcí nás
ale trochu adrenalinu neodradilo a budeme se těšit na Vaši
účast v příštím roce. Aby byla tak hojná jako při letošním
ročníku, cestu si k nám našlo 35 dětí v doprovodu rodičů.
Na závěr uvádíme malé poděkování účastnice akce, které
nebylo jediné: „Ráda bych poděkovala za organizování
akce „výroba z dýní“. Bylo to příjemné posezení a milé
přivítání organizátorů, domů jsme si odnesli zajímavé
výrobky, které nás těší do dnešních chvil. Rádi na to se
synem vzpomínáme. Červenková Lenka a syn Vojtěch z
Hůrek.“
Veronika Menčíková
Spolek Hrdibor

5. Všerubská drakiáda
Uffffffff….. tak jsme si oddechli. Dvakrát jsme
termín drakiády odložili, dvakrát nefoukalo a napotřetí se
to povedlo. Netradičně v pondělí, ale byl státní svátek (17.
11.), jsme na novém místě – na louce nad novými domy
nad silnicí na Kokořov – tedy drakiádu uspořádali a počasí
se vydařilo. Bylo trochu chladno, ale hlavně - foukalo.
Celkem jsme při prezenci zaregistrovali 58 draků, dle
našeho odhadu na louku našlo cestu více jak 150 lidí.

V 15:00 hod jsme se pokusili překonat rekord
v počtu draků létajících na jednom místě nad městem
Všeruby a opět se podařilo, v tento okamžik létalo najednou
na všerubském nebi celkem 46 draků, všem zúčastněným
děkujeme.
Jako tradičně při drakiádě jsme také ocenili dětičky
z naší mateřské školky, zástupci tříd Tygříků, Žabiček
a Zajíčků nám přinesli ukázat krásného vlastnoručně
vyrobeného tříocasého draka, dětičky od nás dostaly

Veronika Menčíková
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diplom a krabici sladkostí.
Následovala pro pořadatele nejtěžší část, a
to vyhodnocení nej…….. draků. U
některých to bylo jednoduché (největší,
nejmenší apod.), u některých jsme po
zkušenostech z předchozích ročníků
raději vybírali v každé kategorii tři
nejlepší. Takže nakonec odborná komise
vybrala takto:
Největší drak – drak Duhovka Elišky
Červenkové (rozpětí křídel 260 cm)
Nejmenší drak – drak Poletucha Leničky
Baumové (rozměry cca 4 x 6 cm)
Nejdéle létající drak – drak Delfín
Natálky Opatrné
Drak s nejdelším ocasem – drak Prášek
Terezky Hitkové (ocas měl délku 780
cm)
Nejvýše létající drak – drak Trojlístek Elišky Cibulkové
Nejoriginálnější drak:
1. místo – drak Tobík manželů Nolčových
2. místo – drak Dračák Jirky Bureše
3. místo – drak Bezzubka Soničky Kvasničkové

Nejroztomilejší drak:
1. místo – drak Spongebob Marečka Žítka
2. místo – drak Alvin Elišky Žítkové
3. místo – drak Sněženka Marušky
Čihákové
Nejhezčí drak:
1. místo – drak Kobra Terezky
Krejzlové
2. místo – drak Duha Barušky
Honomichlové
3. místo – drak Pavouk Martínka Ereta
Závěrem jsme mezi zúčastněné
rozdali buřty, které si všichni mohli
opéct na ohníčku. Po celou dobu se o
všechny účastníky starali hasiči Jarda,
Petr, Zdeňka, Vašek a Tomáš – mohli
jsme se zahřát svařákem, grogem či
čajem nebo si dát i něco jiného.
Odkaz na fotograﬁe z této akce můžete nalézt na
www. provseruby.cz.

Lampionový průvod
Dne 8. 11. 2014 jsme v rámci Svatomartinských
slavností uspořádali lampionový průvod. Poté, co bylo
po trase průvodu vypnuto veřejné osvětlení, se průvod
za doprovodu blikajících vozidel vydal na cestu
k fotbalovému hřišti, kde pro účastníky byla
připravená pětisetmetrová stezka odvahy. Po
skončení průvodu jsme vyhodnotili prezenční
listiny a spočítali jsme, že se stezky odvahy
zúčastnilo 110 dětí. Když zprůměrujeme účast
ke každému dítěti jednoho a půl rodiče, tak
vyjde, že na hřiště dorazilo cca 300 účastníků průvodu,
což nás hrozně moc těší a jsme rádi, že se Vám naše
akce líbí a že na ně v takovém počtu chodíte.
Po absolvování stezky odvahy dostal každý

malý účastník buřta a lampion štěstí. Lampiony ale na
všechny nevyzbyly, tímto se omlouváme těm několika
málo účastníkům, na které již lampiony nezbyly, příští
rok jich objednáme zase o několik desítek více.
Závěrem bych chtěl jménem „sdružení akčních
občanů města Všeruby“ poděkovat Kátě a
Kátě za pomoc s prezencí, Míše za startování
účastníků na stezku odvahy, Vlastě za pomoc
s vydáváním buřtů, Zdeňkovi a Petrovi za
pomoc s přípravou a úklidem, neznámým
strašidlům za strašení, našim hasičům za
součinnost a Lubošovi za doprovod průvodu autem.

Zase jsme se krásně báli…
V září jsme opět zavítali do Hunčic na již 6.
ročník Bobříka odvahy. Je to akce určená především
pro děti, ale ošizeni nejsou ani dospělí. Pořadatelé
mají velmi pěkně připravenou cestu na louce a
v lesíku u Frumštejna, kde na nás číhají strašidla.
Průchod lesíkem byl osvícen červenými svíčkami a
cestička nás dovedla přímo do pekla. Tam nás odvaha
téměř opustila. Čerty nakonec uchlácholila písnička
a my mohli pokračovat. Potkali jsme lidožrouta,
šíleného doktora, jedubaby, kostlivce…Na dospělého
asi nejvíc zapůsobilo, když se v lesíku rozsvítila

cela a v ní zamlaskal Hanibal z Mlčení jehňátek.
Alespoň já vzala nohy na ramena a prchala v dáli.
Vše umocňovala hrůzu nahánějící hudba a vřískot,
ozývající se z opuštěné stodoly. Děti po splnění
úkolu na každém stanovišti obdržely od strašidla
písmenka, ze kterých v cíli u Bílé paní složili tajenku.
Dostaly odměnu za velkou odvahu, posedělo se u
ohně a opekly buřtíky. Hunčický Bobřík odvahy opět
nezklamal, každým rokem udržují vysokou úroveň a
my se těšíme zase za rok na kousek strachu.

za pořadatele
Václav Červenka

Za občanské sdružení ProVšeruby
Václav Červenka

Viola Pešková
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Ze zastupitelstva z 26. 11.
Na svém prvním skutečně pracovním zasedání
se sešlo zastupitelstvo města 26. listopadu. Program až
do bodu různé byl více-méně formální. Zastupitelé byli
seznámeni s rozpočtovým opatřením (průběžnou úpravou
rozpočtu) č. 9, které přijala rada a které bylo nevýznamné.
Druhé opatření č. 10 bylo jen začleněním došlých podílů
na daních do rozpočtu bez výdajů.
I bod „Prodej pozemků“ byl spíše formální, i
když se alespoň noví zastupitelé seznámili s probíhajícími
kauzami. Jednalo se totiž o již schválený nákup pozemků
od pana Lukeše v okolí bývalých dílen, které již město od
něj odkoupilo dávno. Tento schválený nákup „neprošel“
katastrem a musel být přepracován geometrický plán. Takto
přepracovaný musel být znovu schválen zastupitelstvem.
Až v bodě “Různé“ se rozhořela diskuse. Prvním
bodem bylo schválení dodatku k volebnímu řádu školské
rady naší základní školy a jmenování zástupce za město
do této rady. Zástupcem byl opět zvolen pan Petr Meier.
Ten také, jako dlouhodobý člen této rady, nové zastupitele
seznámil se strukturou a náplní práce této rady. Rada je
tříčlenná – 1 zástupce za rodiče, 1 za zřizovatele (město) a
1 za pedagogické pracovníky. Rada by měla řešit stížnosti
a problémy v chodu školy. Sám pan Meier konstatoval, že
kdykoliv se řešil nějaký problém, vždy se našlo východisko
a nikdy nebyly stížností postiženy děti. Problémem
je, že se rodiče obávají na školskou radu se obrátit a ta
pak nemůže případné problémy řešit. Bylo rozhodnuto
zveřejnit e-mailové adresy, na které mohou rodiče psát své
případné stížnosti.
Zastupitelé byli v dalším bodě informováni o
složení jednotlivých komisí rady města:
komise přestupková: Mgr. Ing. Jana Krupičková, Luboš
Micek, Jaroslav Kristl, Jan Kocourek
komise SPOZ: Rudolf Herák, Jaroslav Frána, Soňa
Hyrátová, Markéta Drnková

komise bytová: předsedkyně: Soňa Hyrátová, Jaroslav
Schejbal, Miroslav Falkenauer, Jiřina Stiborová, Rudolf
Herák, Petr Meier
komise sociálně právní: předsedkyně:Mg.Anna Hůrková,
Jana Růžková, Silvie Pražmová
Dalším důležitým bodem byla úprava vnitřní
směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Tuto směrnici si schvaluje samo zastupitelstvo a její úpravu
si vynutily zkušenosti s používáním této směrnice během
roku 2014. Dosud právo zadat zakázku do 100.000,- Kč
měl starosta, od 100.001,- Kč do 600.000,- Kč měla rada
po předložení nabídek od minimálně 3 dodavatelů a od
600.001,- Kč do 2.000.000,- Kč (resp. 6.000.000,- Kč)
mělo zastupitelstvo. Zjistila se potřeba – pro možnost
pružně reagovat na nastalé provozní situace – zadávat
zakázky od 100.001,- Kč do 300.000,- Kč bez povinnosti
předložení tří nabídek od dodavatelů. Tato povinnost by
dále platila u zakázek od 300.001,- Kč do 600.000,- Kč.
Ostatní ustanovení vnitřní směrnice zůstanou beze změny.
Zastupitelé tuto úpravu schválili.
Paní Drnková pak informovala zastupitele, že
město zažádalo o dotaci na opravu místních komunikací
(na již provedené opravy) a obdrželo od Plzeňského kraje
200.000,- Kč
V diskusi pak byla přetřásána žádost skupiny
mladých o místnost na klubovnu. Za tuto skupinu zaslal
žádost p. Červenka a tak bylo rozhodnuto pozvat ho na
nejbližší zasedání rady města, aby objasnil tento záměr.
Na upozornění pana Heráka, že osvětlení umělé
plochy za základní školou bylo upraveno tak, aby nesvítilo
do přilehlých domů, ale nyní neosvětluje dobře plochu,
reagoval starosta příslibem místního šetření s elektrikářem,
abychom našli vhodné řešení.

Svatomartinské slavnosti 2014
Stalo se krásnou tradicí, že v podzimním čase
slavíme v našem městě Svatomartinské slavnosti, tentokráte
již třetím rokem.
Slavnosti letošního
roku jsme nezahájili
jako
v
jiných
letech
příjezdem
sv. Martina, ale po
úvodních
slovech
pana starosty a
místostarosty křtem
Mladého vína panem
paterem I. Figurou
z
Dolnobělské
farnosti.
Tento
významný okamžik
zachytila i kamera

České televize. Jako každým rokem bylo naším cílem
oživit slavnosti výjevem z bohatého života sv. Martina.
A proto jsme tentokráte vybrali jeho významnější část –
zvolení poustevníka
biskupem v Tours.
Když původní biskup
Hilarius (Martinovo
velký vzor a učitel)
zemřel, na uvolněné
biskupské
místo
nebyl žádný vhodný
kandidát. Z vůle lidu
byl novým biskupem
zvolen právě Martin
pro svůj asketický
a skromný život,
který si zvolil po
odchodu z armády. I

Miroslav Falkenauer
místostarosta

- 12-

VŠERUBSKÉ LISTY

v době, kdy již vykonával biskupský úřad, pobýval mimo
biskupský palác s několika mnichy v nuzných chatrčích.
Tímto způsobem života vyvolával velkou nevoli u
bohatých lidí, naopak u prostých lidí byl velmi oblíben.
Tak se pár nadšenců z řad místních obyvatel (ukažme si na
ně: Viola Pešková, David Běle, všichni Kabourkojc, holky
Reinwartovy, kluci od Falkenauerů, já a další blázni)
oblékli za chudý lid, aby sehráli výše uvedenou část života
Martina.
V nadcházející volné zábavě umocněné opravdu
nádherným slunečným počasím doplňovala atmosféru
kapela Gili Romani s občasným vystoupením orientálních
tanečnic. Po celou dobu probíhalo na náměstí tržiště
z kreativního světa Fler.cz, opět k nám přivítal umělecký
kovář Roman Pausch, bylo možné zakoupit drobné
občerstvení od místních hasičů, medovinu, mandle,
cukrovou vatu, výborné koláčky z pekárničky Veverka

a další dobroty. Doprovodným programem byla výstava
slovy sta papírových modelů našich i zahraničních obecně
známých hradů a zámků místního obyvatele (jehož jméno
na jeho přání neuvádíme). Děti si odpoledne opět vyráběly
lampiony pro nadcházející lampionový průvod, který
celé slavnosti uzavíral. Ti, kteří na náměstí zůstali do
večera, poslouchali Malou muziku pod vedením Jaroslava
Želinského z Nekmíře. Do pozdních hodin ve vyhřívaných
stanech vyhrávalo místní country nástrojové uskupení za
účasti mnoha posluchačů.
Akce mohla vzniknout díky ﬁnanční podpoře města
Všeruby a kooperaci nadšených lidí pro společnou věc.
Velké poděkování patří fotografovi Petrovi Chmelíkovi,
fotky jsou ke shlédnutí na: http://vvv2012.rajce.idnes.cz/
2014_11_08_Svatomartinske_slavnosti_Vseruby/.

Rozsvícení Vánočního stromečku
Dne 30. listopadu na 1. adventní neděli se sešlo
obrovské množství Všerubských sousedů, aby zase po
roce shlédli rozsvícení Vánočního stromečku, jenž se
tak stalo po společném odpočítávání. Jako každý rok, po
úvodním slovu pana starosty, zazpívaly děti ze Všerubské
mateřské školky písně s Vánoční tématikou, poté zazpívali
roráty a nejznámější českou koledu Narodil se Kristus
Pán členové Všerubského vokálního sboru Kůrovci.

Následovalo odměnění hodných dětí balíčkem sladkostí.
Pro dospělé byl opět připraven výborný teplý svařáček a
pro děti teplý čajík. Tím ale báječná sešlost neskončila,
pokračovala předvánočním koncertem v kostele sv. Ducha
vystoupením hudební kapely Jentet (více viz samostatný
článek). Velké poděkování patří pracovníkům městského
úřadu ve Všerubech a členům jednotky SDH za zajištění
akce po organizační stránce.

Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi
V letošním roce jsme opět přihlásili Všeruby
do celorepublikové akce „Vypouštění balonků s přáním
k Ježíškovi“. Jedná se o
akci, kdy v pátek 12. 12.
2014 se v celé republice
v jeden okamžik na pokyn
vydaný z rádia Impuls
vznesou balonky s přáními
k Ježíškovi. Hlavním cílem
bylo překonání rekordu
z roku 2008, kdy v celé ČR
bylo naráz vypuštěno přes
100 000 balonků.
V našem městě
nafoukli členové sdružení
ProVšeruby celkem 180
balonků. Ještě
před
oﬁciálním signálem nám

ulétlo 19 balonků, které jsme dle pravidel nesměli započítat
do celkového počtu vypuštěným balonků. V 15:15 hod
tedy ze Všerub vzlétlo celkem 151 balonků (nemohli
jsme rovněž počítat ani 10
balonků, které se zachytily
ve stromech na náměstí,
ty ale hasiči po skončení
akce vyprostili a vypustili
je, aby k Ježíškovi dolétly
a ten mohl splnit přání
dětiček, které si ty balonky
pouštěly).
Více
informací
a fotograﬁe z této akce
můžete najít tak jako vždy
na internetové adrese www.
provseruby.cz.

Pozvánka na Vánoční koncert
Srdečně Vás zveme na již tradiční Vánoční koncert,
který se v letošním roce koná 21. 12. 2014 v kostele sv.
Ducha na náměstí ve Všerubech od 18 hodin. Tentokráte si
můžete předvánoční čas zpříjemnit středověkými písněmi
původem z různých evropských zemí, vánočními koledami
z barokních kancionálů a vánočními písněmi barokního

hudebního skladatele Adama Michny z Otradovic, jehož
nejznámější skladbou je „Chtíc, aby spal“. V době mezi
17. a 18. hodinou si můžete odnést z kostela Betlémské
světlo. Těšíme se na Vaši účast.

Veronika Menčíková

Veronika Menčíková

Václav Červenka

Veronika Menčíková
Spolek Hrdibor
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Příspěvky čtenářů
JENTET
Nová kapela s názvem JENTET obohatila
všechny přítomné o krásný
nejen umělecký, ale i duševní
zážitek,
když
odvážně
vystoupila v kostele sv.
Ducha dne 30. listopadu
na první adventní neděli
v rámci rozsvícení Vánočního
stromečku ve Všerubech,
teprve po několikaměsíčním
trénování od založení kapely.
Stalo se tak v letošním roce
na podzim z iniciativy Honzy Mentla. O to více, když

jejich repertoárem jsou nelehké skladby hudební kapely
Spirituál Kvintet. Dalšími členkami a členy kapely jsou
– Lucie Kabourková ze
Všerub, Monika Mentlová
z Radimovic, Renata a Dita
Reiserovy z Plzně, Aleš
Janoušek z Plzně, všichni
v doprovodu hry na kontrabas
Marka Štěpána z Plzně a
Davida Kristla z Kunějovic.
Přejme kapele dlouhý život,
ať se můžeme těšit na další
hudební zážitky.
Veronika Menčíková

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
„Umíme pomáhat a nacházíme pro Vás řešení.“
Vážení čtenáři,
držíte v ruce poslední vydání obecního zpravodaje Vaší
obce a také my bychom Vás v souvislosti s nadcházejícím
koncem roku rádi informovali o tom, jak uplynulý rok
proběhl v naší organizaci.
V březnu jsme se mohli společně setkat na druhém
ročníku plesu CPOS. Velká účast svědčí o tom, že ples je
vítanou společenskou událostí, ze které se pomalu stává
tradice. Ani v nadcházejícím roce tomu nebude jinak.
Třetí ročník plesu pořádaného Centrem pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město Touškov proběhne dne 7.
března 2015 již tradičně v kulturním domě v Kozolupech.
Podrobnější informace o plese budou v dostatečném
předstihu k dispozici prostřednictvím obecních vývěsek
obcí, ve kterých služby poskytujeme, a našich webových
stránek.
V roce 2014 se naše organizace zapojila do
několika projektů. Jedním z nich byl Týden sociálních
služeb. Jedná se o celorepublikovou akci, při které jsou
široké veřejnosti představovány jednotlivé sociální služby.
V rámci Týdne sociálních služeb se dne 6. října 2014
otevřely dveře našich zařízení a zájemci o naše služby, i
široká veřejnost, měli možnost získat více informací o naší
organizaci a službách, které poskytuje.
Dalším projektem, kterého jsme se zúčastnili, byl

projekt Plzeňského kraje Informovaný senior. Pro uživatele
našich služeb, i pro širokou veřejnost byla připravena
série přednášek. Účastníci byli na přednáškách seznámeni
s pravidly bezpečného chování – dozvěděli se užitečné
informace z oblasti ﬁnanční a počítačové gramotnosti,
sebeobrany a první pomoci. Pro každého účastníka byl
připraven drobný dárek.
Bezesporu největším úspěchem naší organizace
v končícím roce bylo získání Ceny kvality v sociálních
službách. Tuto cenu již devět let uděluje ve spolupráci s
Radou kvality ČR redakce časopisu Ošetřovatelská péče.
Naše organizace získala toto prestižní ocenění v kategorii
terénních sociálních služeb pro seniory. Zároveň také byla
oceněna jedna z našich pracovnic. Paní Jiřina Stiborová,
která pracuje ve středisku Všeruby, získala ocenění Cena
sympatie. Získání uvedeného ocenění je pro naši organizaci
velkým úspěchem a zároveň obrovským závazkem do
budoucna.
Tímto bychom rádi poděkovali našim klientům,
zaměstnancům, zřizovateli a všem, kteří nás podporují.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku především pevné zdraví a mnoho
spokojenosti nejen v osobním životě.
Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko
Více informací o naší organizaci a službách, které
poskytuje, najdete na našich webových stránkách www.
pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 774 483 702.

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 9. díl
V roce 1989 se přistěhoval do Všerub za zaměstnáním
Zdeněk Oulík z Holýšova. Hrál za místní klub kopanou, kde
se v té době hrál výborný fotbal. Sám velmi dobrý fotbalista,
ukázal, že má velmi dobré organizátorské schopnosti. Za jeho
účinkování nastává v brzké době obrat k lepšímu, začalo se
trénovat, dokázal stmelit kolektiv i v disciplíně a dodržování
stanovených úkolů. Na svoji stranu dokázal získat většinu
hráčů, kteří ho při prosazování jeho návrhů, v řadě případů
pozitivních, nezištně podporovali. I když se po určité době

jeví jako kontroverzní osoba, se sklonem až k cholerickému
jednání, byl tehdy velmi platným členem oddílu po všech
stránkách.
Po konsolidaci v mužstvu prosadil, aby se o
prázdninách konalo alespoň týdenní soustředění hráčů v
nějakém sportovním středisku. Od roku 1990 - 96 se zimní
příprava konala v Železné Rudě na Javorné a na letní
soustředění se jezdilo hlavně do Holýšova, kde měl dobré
známosti a byl schopen zajistit levné ubytování a stravování.
Zpočátku si hráči výdaje hradili sami, a když se ﬁnanční

- 14-

VŠERUBSKÉ LISTY

když se ﬁnanční situace v oddíle zlepšila, bylo toto
soustředění hrazeno oddílem téměř
celé.
Aby se mohly naplňovat
tyto a další potřeby mužstva,
bylo pochopitelně potřeba zajistit
ﬁnanční krytí. Na tehdejším
výboru oddílu se domluvilo, že se
uvnitř kabin provede výčep piva a
malého občerstvení, toto zařízení
se bude pronajímat a z nájmu se
pak budou hradit potřebné nákupy
pro mužstvo. Iniciátorem byl, jak
mi bylo sděleno, též p. Oulík. Toto
vylepšení se vybudovalo někdy v
roce 1990 - 1991. Nebyla to žádná
jednoduchá záležitost, jak se na
první pohled jevila. Mimo dalších
prací se musela též vykopat stanice
pro umístění sudů a rozvod potrubí pro výčepní stůl a další
nezbytné náležitosti. Při této akci došlo také k vnitřním
úpravám společenské místnosti, která již za uplynulé období
byla značně zdevastovaná. Nejdříve provoz zajišťovaly
dvojice hráčů, kteří se pravidelně střídali. Výdělek šel na
potřeby oddílu. Později prvními výčepními na rok se stali

hráči Oulík a Zeman. Do společenské místnosti se nechaly
instalovat dva hrací automaty.
Výtěžek z nich šel oddílu celý.
Výčepní si ponechávali tržbu z
prodeje piva apod.
Později se již našel
zájemce o pronajmutí hospody z
řady civilů. Prvním to byla paní
Turečková, které byl stanoven
pevný nájem smlouvou. Později
tuto činnost vykonával Pavel
Šubík a další.
V této době při zajišťování
výše popsaných úprav, které
se dělaly brigádnicky pouze
členy fotbalového klubu, došlo
k oddělení Jednoty od Sokola.
Dochází k přejmenování na SK
(sportovní klub) Všeruby. Zároveň
byl zvolen tříčlenný výbor. Oulík - předseda, Dobrý - sekretář,
Petr Bočan - člen výboru. V tomto složení výbor fungoval až
do jara 1992. O dalších organizačních změnách se zmíním
později. Tím skončilo těžké a neslavné období od začátku 80
let.
Vlastimil Reinwart

Z farnosti
Mše svaté jsou slouženy vždy v neděli v 11:30 hod střídavě ve Všerubech a v Líšťanech. Na Štědrý večer (24. 12.) bude
sloužena „půlnoční“ ve 21:00 ve Všerubech v kostele svatého Ducha na náměstí. 21. 12. bude od 17:00 hod možnost odnést
si z kostela na náměstí betlémské světlo a od 18:00 hod bude následovat adventní koncert v kostele.
Miroslav Falkenauer

Pozvánky na budoucí akce
VÁNOČNÍ KONCERT - 21. 12. 2014 od 18:00 hod - kostel sv. Ducha - pořádá Spolek Hrdibor Všeruby
TEKUTÝ KAPŘÍK – 24. 12. 2014 – pořádá SDH Všeruby – hasičárna
VÁNOČNÍ ZPÍVANÁ – 27. 12. 2014 – pořádá SDH Všeruby – hasičárna
SILVESTROVSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS – MLADÍ vs. STAŘÍ – 31. 12. 2014 od 10:00 hod - pořádá SK Všeruby
VALNÁ HROMADA SDH VŠERUBY – 10. 1. 2015 od 18:00 hod – hasičárna
VALNÁ HROMADA SK VŠERUBY – termín bude upřesněn – restaurace MUŇÁRI
MASOPUST - 14. 2. 2015 - pořádá SK Všeruby

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
do vaší emailové schránky.
ROČNÍK IV, číslo 4/2014

Uzávěrka dalšího čísla bude dne 27. 2. 2015,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na
13. 3. 2015.
Všem čtenářům přejeme klidné a pohodové prožití svátků vánočních a krásný vstup do roku 2015.
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