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Dne 7. 2. 2015 nás opustil po delší nemoci, se kterou se statečně pral, náš oblíbený starosta pan
Jaroslav Schejbal, který pro mě byl vždy především spravedlivý chlap. Dovolte mi, abych
tuto spravedlnost, jak ji myslím, ukázal na několika událostech jeho života.
Když onemocněla a později zemřela jeho švagrová z dalekého Slovenska a její dvě děti měly
jít do dětského domova, nezaváhal a s Jiřinkou si vzali ke svým dětem ještě dvě za vlastní.
Sám mám pět dětí, tak vím, o co jde.
Spravedlivý chlap.
Když na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vstoupil do strany a zjistil, že neodpovídá
jeho představám, ze strany demonstrativně vystoupit, navzdory výhrůžkám režimu.
Spravedlivý chlap.
Když v osmdesátých letech pater Klika – farář ve Všerubech – hledal zedníky, kteří by mu,
navzdory nepřízni režimu pomohli opravit a zachránit kostel, Jarda šel.
Spravedlivý chlap.
Když se pak stal starostou, byl jeden z mála, který dokázal jednat s lidmi, které rádi mnozí
strkají do jednoho pytle s nápisem „Nepřizpůsobiví“. Bylo to proto, že když podnikal, nikdy
nehodnotil své zaměstnance podle barvy kůže, ale podle toho, jací jsou.
Spravedlivý chlap.
Když starostoval, jeho cit pro spravedlnost ho mnohokrát vedl proti úřadům, aby se bil za nás.
Nebyl vždy jen milý, dokázal se pěkně rozčílit. Ale nikdy nebyl zlý a zákeřný.
Spravedlivý chlap.
Ano, zemřel spravedlivý chlap.
Ale, jak říká Písmo „spravedlivý nezemře navěky“. A tak, Jardo, doufám, že naše loučení není
napořád. Doufám, že i já jednou dospěji tam, kde Ty už určitě jsi - spravedlivý v náručí nejvýš
spravedlivého Boha.
Miroslav Falkenauer
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Ze zastupitelstva
Ze zastupitelstva z 23. 2. 2015
Poslední zastupitelstvo se kvůli pohřbu starosty
Jaroslava Schejbala konalo v posunutém termínu 23.
února. Protože se jednalo o posunuté zastupitelstvo,
nebyla zatím zařazena volba nového starosty. Nad tou
se sešli zastupitelé ve středu 18. 3.
Jako první bod bylo doplnění počtu zastupitelů
– za zemřelého starostu nastoupil jako zastupitel první
náhradník z kandidátky – pan Michal Vaněk. Složil
slib do rukou místostarosty a zapojil se do jednání
zastupitelstva.
Zastupitelé přijali první rozpočtové opatření – v
příjmové stránce přibyly konkrétní částky jako podíl
na státních daních, ve výdajové stránce byly schváleny
peníze na vícepráce na přestavbě kotelny, úpravě
chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení kolem
bytovek.
Poté byly formálně schváleny inventury majetku města
a školy.
Za velmi důležité lze považovat schválení
obecně závazných přihlášek. Od letošního roku musí
podle nového zákona o odpadech obce zajistit kromě
obvyklého separovaného sběru odpadu také sběr
biologického odpadu rostlinného původu (tedy většinou
posekanou trávu, shrabané listí a větvičky). Na návrh
rady bude město řešit problém biologicky rozložitelného
odpadu založením takzvané komunitní kompostárny. To
je kompostárna o celkové hmotnosti zpracovávaných
rostlinných zbytků do 150 t za rok. Další podmínkou
komunitní kompostárny je, že vzniklý kompost bude
použit na zelených plochách města – tedy nebude se
prodávat. Výhodou takové kompostárny je minimum
povolení a prakticky žádná stavební náročnost na její
zřízení. Bude vybudována v prostoru bývalé skládky u
Slatiné, který je oplocen a je k němu přístup po zpevněné
cestě. Samotný sběr těchto rostlinných zbytků bude – tak
jako dosud – na sběrném místě u čističky ve Všerubech.
Na svoz tohoto odpadu si město požádá o dotaci na malé
nákladní auto a čtyři kontejnery.
Ostatní separovaný odpad se bude sbírat jako
dosud – do kontejnerů na obvyklých místech. Kovový
odpad, stejně jako velkoobjemový a stavební odpad
budou sbírány na sběrném dvoře.
Důležitou vyhláškou je přijatá vyhláška o
pohybu psů na veřejném prostranství města, ve které
se stanoví, že v intravilánu města je majitel povinen
mít psa na vodítku. Dalšími vyhláškami se stanovily

poplatky ze psů a za odvoz komunálního odpadu – ceny
zůstaly stejné.
V dalším bodě se po projednání schválily
nákupy a prodeje pozemků mezi městem a manžely
Hartmanovými. Těmito prodeji se jednak převedly
městu pozemky pod komunikacemi v nové lokalitě k
Lipovce, jednak se dořešily různé zbytkové parcely
– často o velikosti jen několika metrů čtverečných – na
kterých jsou místní komunikace a chodníky. Město
naopak prodalo nevyužitelnou parcelu navazující na
parcelu rodinného domu Hartmanových.
Ještě o jednom – tentokrát bezúplatném
– převodu pozemků rozhodli zastupitelé. Jednalo se o
pozemky, na kterých je cesta od karlovarské silnice od
osady Lípa. Přestože tuto osadu spravuje Úněšov, cesta
k ní byla v majetku Všerub. Převodem do majetku obce
Úněšov byl tento nesmysl napraven.
Poté seznámil místostarosta zastupitele s
vybranou nabídkou ﬁrmy SOFT– RADIO na vybudování
bezdrátového místního rozhlasu (namísto stávajícího „po
drátech“, který by vyžadoval celkovou rekonstrukci).
Tento systém umožňuje zavedení místního rozhlasu i
do okolních spádových obcí. Po krátké diskusi rozhodli
zastupitelé vybudovat tento rozhlas nejen ve Všerubech
(cena byla předpokládána v rozpočtu města na letošní
rok), ale i v okolních obcích, navzdory navýšení ceny
oproti plánu rozpočtu města.
Málokdy se na zastupitelstvu řeší „politikum“.
Tentokrát ale takové rozhodnutí po krátké diskusi
padlo. V dalším bodě jednání totiž zastupitelé rozhodli,
že se město Všeruby přidá k akci „Vlajka pro Tibet“
a 10. března vyvěsí na radnici tibetskou vlajku jako
připomínku násilného obsazení Tibetu Čínou.
V dalším jednání zastupitelé schválili kolektivní
smlouvu mezi odbory a městem a také rozhodli, že
město podá žádost o dotaci na zateplení budovy školy.
Celková cena této akce je přes 9 milionů korun a dotace
by byla (po odečtení předpokládaných úspor za 5 let a
našeho podílu) 6,5 milionu.
Ve volné diskusi pak upozornil pan Holub na
špatnou situaci s likvidací splaškové vody v Popovicích
a navrhoval budování malých obecních čističek ve
spádových obcích. Tato věc musí být prověřena z
hlediska možných dotací a právních možností.

Ze zastupitelstva z 18. 3. 2015
Novým starostou města Všeruby byl zvolen Michal Vaněk.

Miroslav Falkenauer
místostarosta
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Městský úřad informuje
Městský úřad upozorňuje občany na povinnost označení domu číslem popisným a zároveň
žádá občany o urychlené zavedení poštovní schránky. Zejména se jedná o majitele nově
postavených domů.
Od 1. 4. 2015 bude provozní doba sběrného místa: středa 14.00-18.00 hod a sobota
10.00-18.00 hod.
Poplatek ze psů za rok 2015 je nutno uhradit do 31. 3. 2015.
Společnost EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany informuje občany, že v našem městě a našich obcích bude probíhat modernizace
ve způsobu evidování nádob. Nádoby na sběr separovaného odpadu budou polepeny EAN (čárovými) kódy nebo RFID
tagy. Žádají, aby kódy nebyly z nádob odstraňovány. Pro více informací volejte 702 290 153 nebo 377 930 772.
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Zprávy z matriky
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí ) k 1. 1. 2014: 1310
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí ) k 31. 12. 2014: 1335
V roce 2014 se:
- přistěhovalo 51 občanů
- odstěhovalo 34 občanů
- narodilo 16 občanů
- zemřelo 8 občanů
Vítáme nové občánky:
Jindřich Kristl z Radimovic (rodiče Karel a Andrea Kristlovi)
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Jaroslav Schejbal ze Všerub (ve věku 56 let)
Václav Soukup ze Všerub (ve věku 65 let)

Mateřská škola
Zima ve školce
Nový rok jsme ve školce přivítali ve znamení Tří
Králů. S dětmi jsme si zopakovali lidové tradice, zazpívali
písně tříkrálové vinšování, v rámci dramatické výchovy si
děti spolu zahrály scénku příchodu tří králů k Ježíškovi
do Betléma. Pro hru si děti samy vyrobily vlastní koruny
s označením prvního
písmena svého jména.
Letošní zima
byla na sníh dosti
skoupá. Přesto jsme
nelenili a využili
každou
volnou
chvilku. Venku na
zasněženém
kopci
jsme stavěli sněhuláky,
malé domky, jezdili na
lopatách a koulovali
se. Aby se nám ale po
sněhu hned nestýskalo,
vyzdobili jsme si
naši školku vlastní
zimou. Nástěnky jsme
ozdobili sněhuláky,
rukavicemi, čepicemi,
vločkami, které si děti vyrobily při výtvarných činnostech.
Bílými vločkami z papíru jsme vyzdobili záclony v oknech
a navodili si tak dojem padajícího sněhu, připadali jsme si
ve školce jako ve svém vlastním ledovém království.
Všichni víme, že i zvířátka v zimě potřebují naši
pomoc. Proto jsme si s chutí udělali čas i na naše zvířecí
kamarády. Na podzim jsme pro ně nasbírali žaludy a

kaštany a teď v zimě je nosíme do korýtek a krmelců. Ani
na ptáčky jsme nezapomínali, děti jim pravidelně dávaly do
krmítek zrníčka a sledovaly je, jak se slétávají na zahrádku
naší školky.
V závěru zimy jsme se s dětmi zaměřili na
masopustní veselí. Užívali jsme si radosti i legrace. Děti
si vyrobily pirátské
masky,
společně
vytvořily masopustní
vozembouch, na který
si mohl každý zkusit
zahrát. Když byly
děti jako piráti plně
vybaveny pirátskými
šátky a klapkami přes
oko, šli jsme se ukázat
i našim sousedům
do základní školy.
Navštívili jsme třídu po
třídě, ředitelnu i jídelnu.
Vždy jsme se přivítali
písničkou za doprovodu
vozembouchu,
všem
jsme popřáli šťastný
Masopust a dětem i
paním učitelkám rozdali bonbony a tradiční koblížky. Pak
se všichni společně vyfotili ve školce na své postavené
pirátské lodi.
Zima utekla jako voda a my už vítáme jaro mezi
vrátky.
Šárka Vlčková
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Vzpomínka
Chtěla bych, bohužel už jen vzpomínkou, poděkovat za dobrou spolupráci, jakou jsem osobně měla s Jardou
– starostou při řešení požadavků na mateřskou školu i při spolupráci na školních a veřejných akcích. Vím, že se také
nemalou měrou zasloužil o vybudování odloučeného pracoviště MŠ, nové zahrady a dalších investic do školky. Školka
je stále plně naplněna. Ve Všerubech a okolí je pořád dost dětí a věřím, že na další školní roky bude kapacita školy opět
využita a naše prostředí se bude dále vylepšovat.
Ještě jednou, díky.
Jana Růžková

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Vážení spoluobčané, máme za sebou vstup do
nového roku, který je nejen pro hasiče ale pro celé město
Všeruby poznamenán ztrátou starosty pana Jaroslava
Schejbala, společně s mnohými z Vás
jsme uctili jeho památku při posledním
rozloučení. Jak bylo řečeno, odešel
dobrý člověk, který nám bude chybět.
Jarda byl jedním z lidí, kteří mají vždy
ruku nastavenou k pomoci druhým,
proto bychom se s ohledem na jeho
památku měli společně věnovat práci
pro město, napříč všemi organizacemi či
sdruženími, které ve Všerubech působí.
Stejně jako několik předchozích
let se o štědrém večeru konalo v hasičské
zbrojnici tradiční setkání občanů po
půlnoční. Další akcí, která se již několik
let opakuje, byla 27. prosince Vánoční
zpívaná. Obě tyto akce si mezi vámi našly
své příznivce, i když jejich počet není
stálý.
Druhou sobotu v lednu se
konala výroční valná hromada našeho
sboru. Mimo jiné byl zvolen nový výbor
našeho sboru. Ve složení Jaroslav Frána
– starosta, Jiří Baum Havel – náměstek
starosty, Václav Baum – velitel, dalšími
členy výboru jsou Anna Dobrá, Majda
Stará, Zdeňka Hodinová a Petr Hodina.
Doufám, že výbor SDH v tomto složení
bude pokračovat v organizaci práce sboru
ve stejném duchu jako doposud a podaří
se zapojit širší členskou základnu do
činnosti.
Kolektiv mladých hasičů začal
rok 2015 soutěžemi v uzlařské regatě a
turnajem v ringu, které jsou pořádány
v Horní Bříze. Soutěž byla pro náš
kolektiv velmi úspěšná. Mladí hasiči
včetně vedoucích přivezli z uzlařské regaty tři bronzové,
čtyři stříbrné a stejný počet zlatých medailí. V turnaji
ringa získalo mladší družstvo ve složení Vaneska Novotná,
Vašík Široký a Matěj Teska druhé místo. O pololetních

prázdninách jsme opět využili možnosti navštívit hlavní
město. Z důvodu nemoci nás jelo nakonec pouze sedm, ale
i přesto jsme si víkend v Praze užili. Pátek jsme zahájili
v mořském světě. Protože nám počasí přálo, vydali jsme
se na místa významné pro naši historii
- Staroměstské náměstí, Karlův most
a Národní třídu. Cestou jsme si hráli
v muzeu LEGA. Rozhlédli se po Praze
z věže Staroměstské radnice a trochu se
báli (někteří i víc) v muzeu pražských
pověstí a strašidel. Sobotu jsme strávili
na Vyšehradě, ve zdejším muzeu jsme si
připomněli historii i pověsti, které vznik
tohoto sídla českých králů provázejí.
Měli jsme možnost nahlédnout i do
Kasemat, které jsou součástí jedné
z největších a nejzachovalejších
vojenských pevností jakou Vyšehrad
jistě je. Nedílnou součástí Vyšehradu
je i Slavín – místo posledního odpočinku
nejslavnějších Čechů. Sobotní večer
jsme zakončili tradičně na koncertě „Děti
dětem“, kde jako hlavní host vystoupila
kapela ABBA revival. V neděli dopoledne
nás čekala plavba pražskými Benátkami.
Posledním místem, které jsme navštívili,
bylo muzeum Karla Zemana. Zde jsou
k vidění veškeré unikátní techniky, které
byly použity při natáčení jeho vynikajících
ﬁlmů. Další soutěží v novém roce byl
Zimní závod v Oboře. Přes značnou
marodku v našem kolektivu, se mladším
podařilo získat páté místo, starší skončili
na místě třináctém. Na trati dlouhé cca 5
km si změřilo síly v šestnácti rozličných
disciplínách šedesát pět družstev mladých
hasičů.
Od nového roku vyjížděla zásahová
jednotka ke dvěma mimořádným událostem.
Prvním výjezdem byla likvidace uniklého
oleje v Hunčicích. Při druhém výjezdu byla čerpána voda
ze suterénu základní školy ve Všerubech. Mimo tyto
události jednotka začala s pravidelnou odbornou přípravou
svých členů. Bohužel pracovní vytížení většiny členů se

- 8výrazně podepisuje na účasti na těchto kurzech. Velitele
čeká pravidelné školení pořádané HZS Plzeňského kraje.
Z kulturních akcí byla pořádána zábava po výroční
valné hromadě. V pátek 6. března bylo ve spolupráci
s městským úřadem pořádáno posezení s hudbou Václava
Žákovce. Již tradiční akce se opět setkala s kladným
ohlasem a příští termín byl dohodnut na 16. října od 19,00
hodin v hasičské zbrojnici. Rovněž tradiční je maškarní
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bál, který se konal v neděli 15. března od 14,00 hodin.
Závěrem přeji příjemně strávené jarní dny při
grilování případně jarním úklidu v okolí svých domovů.
Dbejte prosím na požární bezpečnost. V případě že budete
pálit větší množství větví či podobného suchého přírodního
odpadu. Nezapomeňte místo a dobu pálení řádně nahlásit.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
prosinec 2014 – březen 2015
Tak jako již tradičně jsme se na Silvestra sešli,
abychom ukončili fotbalovou sezonu roku 2014. Na
zasněženém
fotbalovém
hřišti
jsme odehráli utkání MLADÍ vs.
STAŘÍ. Celkem se na hrací ploše
objevilo 26 hráčů ve věku 10 – 60
let. Výsledek není až tak důležitý,
ale jako již „tradičně“ mladí opět
nevyhráli - utkání nakonec skončilo
remízou 4:4. Za mladé skórovali
Honza Hyrát, Ruda Herák ml.,
Michal Cába a Zdeněk Nezbeda si
vstřelil vlastní gól. Za staré skóroval
jednou Luděk Greiner a hattrick (pro
neznalé - tři góly v jednom utkání)
vstřelil Václav Červenka. Utkání
se vedlo v pohodové atmosféře,
která byla patrná i při následném
posezení v restauraci MUŇÁRI.
A na závěr zbývá pouze uvést, že
poslední (vlastní) gól roku 2014
vstřelil ve Všerubech Zdeněk
Nezbeda. Fotograﬁe z tohoto utkání
můžete shlédnout na http://schejbalovaanna.rajce.idnes.
cz/Silvestrovsky_fotbal_2014/
Velký dík patří našemu hostinskému panu
Servinskému, který v zimních měsících částečně na vlastní
náklady, částečně ve spolupráci s plzeňským pivovarem
zrekonstruoval naší restauraci. Provedl kompletní výměnu
nábytku (bar, skříňky apod.), došlo k výměně pivního
potrubí i pípy, vymaloval a i jinak zkrášlil prostředí.
Během dlouhé zimní přestávky se naše jednotlivá
družstva připravovala na jarní část sezony. Žáci trénovali
dvakrát týdně v tělocvičně, jednou se zúčastnili halového
turnaje. Dorostenci trénovali společně s muži a i při
individuálním tréninku v tělocvičně (zde došlo ke změně
trenérů, místo Václava Červenky povede v jarní části
naše dorostence Luboš Černý s Rudolfem Dubským
st.), zúčastnili se třech turnajů v hale v rámci halové
ligy mládeže. Muži trénovali střídavě v tělocvičně a na
„umělce“, odehráli dva přípravné vítězné zápasy na umělém

povrchu v Plzni, porazili Slávii Plzeň 13:1 a Křelovice 8:3.
Ve dnech 12. – 15. 3. muži spolu s několika dorostenci
absolvovali soustředění v RZ Rybník, okr. Domažlice,
kterého se celkem zúčastnilo 19 hráčů či funkcionářů.
Tradičně v netradičním termínu
dne 28. 2. 2015 jsme uspořádali
masopustní průvod. Velice nás
potěšil počet masek, který se
oproti loňskému roku opět navýšil
– v průvodu jste viděli tradiční
ztepilou nevěstu s ženichem,
dva kecaly, kominíka (který
vydržel netradičně až do konce),
skupinu
mažoretek,
vodníka,
jeptišku,
klauna,
loupežníka,
mnicha z Afriky, policistku,
velkého indiána i malou indiánku,
hokejisty, čarodějnici, odzipované
osoby a spoustu dalších krásných
a nápaditých masek. Poděkování
patří všem spoluobčanům, kteří
nám připravili občerstvení. Těšíme
se opět za rok. Fotky jsou k vidění
na: http://vvv2012.rajce.idnes.cz/
2015_02_28_masopust/
Dne 8. 3. 2015 proběhla volební valná hromada.
V souladu se změnou občanského zákoníku byl změněn
název našeho SK na Sportovní klub Všeruby, z.s. (dle
novely občanského zákoníku musí být v názvu každého
spolku uvedeno, že se jedná o spolek, písmena z.s.
znamenají „zapsaný spolek“ v rejstříku spolků), byly
změněny stanovy – ke zhlédnutí na našich www stránkách
www.sk-vseruby.cz. Na návrh končícího výkonného
výboru byl zvolen nový výkonný výbor ve složení: Jiří
Balvín, Rudolf Herák, Dušan Majer, Pavel Tureček, Jan
Vrba, Marek Zábraha, Jaroslav Zeman. Bývalý předseda
výkonného výboru Václav Červenka již do nového výboru
nekandidoval. Dále byly zvoleny nové členky revizní
komise – Ivana Gavorczáková, Silvie Pražmová a Viola
Pešková. V závěru VH byl při příležitosti 70-tých narozenin
za dlouhodobou spolupráci oceněn Karel Rubáš.
Václav Červenka
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Ze života města a okolí
Poděkování z DPS
Předvánoční čas nám přišly zpříjemnit děti
z mateřské a základní školy Všeruby. Přinesly nám pásmo
písniček, básniček, tanečků a též jsme shlédli pohádku od
těch nejmenších. Klienti z domu s pečovatelskou služkou
dostali od dětiček vlastnoručně vyrobené přáníčko a
košíček. Klienti jim na oplátku dali balíčky se sladkostmi.
Chtěla bych tímto poděkovat též paním učitelkám

a vychovatelkám za krásně prožité odpoledne a krásné
vystoupení. Někomu z nás ukápla i slzička. Tímto děkujeme
za nejkrásnější vystoupení, které pro nás vytvořily.
Děkuji též zástupcům městského úřadu a
vedení pečovatelské služby paní ředitelce, manažerce a
koordinátorce za účast na vánočním posezení.
Za všechny klienty z domu s pečovatelskou
službou děkuje Jiřina Stiborová.

Centrum Caolinum Nevřeň
Od 1. 5. 2015 bude CCN opět otevřeno celý víkend
(Pá - Ne 10-17:00), od loňského roku přibyla venkovní
krytá pergola, tudíž občerstvení venku je již možné, v
současnosti probíhá úprava hřiště před CCN - vyrovnání
terénu, před CCN přibudou nové herní prvky pro děti,
probíhá příprava projektu interaktivní naučné stezky ke
kaolínovému dolu.
V březnu expozici v CCN rozšíří 3D model
nevřeňského dolu s pojízdným vláčkem, díky kterému si
návštěvníci budou moci udělat ještě lepší představu o tom,
jak těžba kaolínu v 19. století probíhala.
V Centru se pravidelně pořádají kulturní akce
menšího, ale i většího rozsahu. Z těch větších velmi
úspěšných akcí, které přilákaly lidi nejen z blízkého, ale
i z širšího okolí mohu jmenovat koncert Petry Černocké,
Ivana Mládka, cestopisnou přednášku Trabantem Jižní
Amerikou či Odpoledne s kaolínem.
Každé úterý od 19:30 probíhá v Centru cvičení
Pilates. Je možné si zakoupit permanentku na celý cyklus

cvičení, nebo přijít na jednotlivou hodinu. Zájemci z okolí
jsou zváni.
Program:
Březen
29. 3. Velikonoční tvoření - prodej a tvoření velikonočních
dekorací.
Duben
4. 4. Obecní bál
24. 4. Přednáška na téma II. světová válka - Příběhy
demarkační čáry 1945
30. 4. Stavění Májky
Květen
22. 5. Cestopisná přednáška o výstupu na K2 - horolezec
Honza Trávníček
30. 5. Dětský den - ukázka dravců, zábava pro děti
Červen
7. 6. Divadelní představení pro děti - divadélko Nekmíř
20. 6. Divadelní představení - divadelní soubor Jezírko.
27. 6. Kabát revival - koncert
Soňa Holečková

Dětský maškarní bál
Jak se již stalo nepsanou tradicí, tak jsme i
uspořádali DĚTSKÝ
tento rok v neděli 15. března
MAŠKARNÍ BÁL. Veselé zakončení jarních prázdnin
proběhlo v radostném duchu. Ve 14 hodin to v HASIČSKÉ
ZBROJNICI
začínalo
žít!
Shromáždilo se tu celkem 40
dětských masek a musím říci, že
nám udělali velikou radost i rodiče,
kteří podpořili svá dítka a přišli
také v maskách. Na stolech bylo
připraveno občerstvení pro malé i
velké a tak vše mohlo začít.
S prvními tóny hudby
začalo taneční řádění doprovázené
zajímavými soutěžemi, které děti
moc bavily a bravurně je zvládaly. Samozřejmostí byla
sladká odměna za každý splněný úkol.
Během tance a prvních dvou soutěží nám porota
z řad rodičů vybrala nejhezčí masky. Nutno podotknout,
že rozhodování mezi nepřeberným množstvím masek je
vždy velice obtížné a proto jsme se snažili děti rozdělit
do 3 kategorií podle věku, abychom ocenili co nejvíce

dětí. Všechny se rozhodně snažily a zkrášlily svůj vzhled,
jak nejlépe to uměly. Po vyhlášení vítězných masek, jsme
pokračovali ve veselém duchu a plnili další připravené
úkoly, zatančili si smetákový tanec a na závěr nesměla
chybět oblíbená „židličkovaná!“, při které se vždy pobaví
všechny věkové kategorie.
Závěr patřil naší tradiční tombole,
ve které si každá příchozí maska
mohla vybrat cenu podle svého
výběru a tak nikdo neodcházel
s prázdnou.
Nutno říci, že velký dík patří
MĚSTSKÉMU ÚŘADU, který
přispěl ﬁnanční částkou na nákup
cen a samozřejmě našim hasičům,
kteří nám poskytli zázemí, postarali
se o hudbu a občerstvení.
Moc chválím malé tanečníky a tanečnice, kteří se letos
opravdu snažili a tančili do roztrhání. Doufám, že jsme si
to všichni užili a těšíme se příští rok.
Ještě jednou poděkování všem.
Silvie Pražmová, Lenka
Káňová a Helena Reinwartová
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Příspěvky čtenářů
Airﬂow v klášteře v Plasích
Za zajímavým názvem se skrývá ještě zajímavější
vysvětlení…. Airﬂow je dílem Michala Širokého, který
se před pár lety přistěhoval do Všerub. Pochází z Horní
Břízy odkud dojížděl do gymnázia v Plasích. Když pak
začal studovat vysokou školu – Fakultu aplikovaných
věd, pracoval jako průvodce v plaském klášteře. A tak
to všechno začalo. Michal chtěl vědět, proč tenkrát na
zdech v přízemí kondenzovala voda a i ve vyšších patrech
bývaly občas plesnivé. Proto začal studovat zdejší geniální
vodní a ventilační systém, který je součástí této barokní
stavby vybudované v letech 1711 – 1740. Avšak vinou
prakticky žádné údržby a stavební činnosti v okolí došlo
k narušení tohoto systému, který se od roku 1993 postupně
obnovuje.
Zaměřil se proto na zkoumání teploty, proudění
vzduchu a pohybů hladin ve vodním systému. Ten, kdo byl
na prohlídce Plaského kláštera, ví, že klášter byl postaven
díky podmáčené nestabilní půdě na zhruba 5100 dubových
pilotách a dubovém roštu, které z důvodu konzervace
musí být stále pod vodou. Dřevo tak po několika staletích
téměř zkamení a neshnije. Vodní systém byl navržen tak,
aby přívodní kanály neustále udržovaly potřebnou vodní
hladinu – cca 40 až 50 cm nad povrchem základového
dubového roštu. A naopak odpadními kanály je odváděna
přebytečná voda – např. dešťová. Hladinu a kvalitu vody
je možné kontrolovat ve dvou bazéncích umístěných
v rizalitech jižního a severního křídla konventu. Mimo
vodního systému byl navržen také systém ventilační.
Uprostřed konventu se nachází takzvaný rajský dvůr, což
je v podstatě zahrada, jejíž povrch je ale v tomto případě
asi o tři metry výše než okolní terén a podlaha v přízemí
konventu. Hmota rajského dvora funguje podobně jako
hmota akumulačních kamen. Během léta se ohřeje a na
podzim předává toto nashromážděné teplo do budovy.
Po obvodu vnitřní strany konventu jsou totiž vybudované
vzdušné kanály - tzv. vzdušníky. Do nich je pomocí

speciálního komína z rajského dvora vtažen studený
podzimní vzduch, který se v těchto kanálech mírně ohřeje
a průduchy pod přízemními okny se dostává do konventu.
Na stejném principu fungují také zemní vzduchové
výměníky používané v současných stavbách. Když se
teplo akumulované vzdušníkem s postupující zimou
vyčerpalo, byly průduchy pod okny ucpávány slámou a
čekalo se do dalšího léta, kdy se rajský dvůr Sluncem a
vzduchem proudícím v opačném směru opět zahřál. Dnes
se v konventu ucpávání průduchů již nepraktikuje.
A proč ta voda a plíseň na zdech? V současné době
není budova vytápěna a například teplota v přízemí se
během roku pohybuje od 2 do 15°C. Jediná možnost jak
budovu ohřát, je větrat a pouštět do ní tím pádem teplý
vzduch. Protože je ale kvůli všudypřítomné vodě budova
v přízemí velmi studená, je nutné z důvodu zabránění
kondenzace vzdušné vlhkosti hlídat při větrání nejen teplotu
vnějšího vzduchu, ale také jeho vlhkost. Celý projekt
začíná v roce 2006, kdy Michal během jara sbírá měřením
teplot v různých patrech budovy data potřebná k získání
matematických modelů popisujících chování větracího
systému a umožňujících předvídání tohoto chování za
různých povětrnostních podmínek. Později se k měření
teploty v jednotlivých patrech budovy přidává i sledování
vlhkosti vzduchu a osvětlení. Na základě naměřených
údajů Michal vyvinul software Airﬂow, který v květnu
2009 vyhrál na Studentské vědecké konferenci FAV 2009
a je i nadále vylepšován. Na základě vestavěných pravidel
doporučuje měřící systém větrání či nevětrání budovy,
za účelem zamezení vzniku vzdušné vlhkosti. Za dobu
používání tohoto systému došlo k výraznému zlepšení – na
mnoha místech plíseň úplně zmizela. Ke kondenzaci vody
na zdech dochází výjimečně.
Více podrobně je o celém projektu napsáno na:

V okrese Příbram budou mít jako první v ČR
L@večky!
Rádi bychom Vám představili unikátní projekt
L@večky! Jedná se o umístění umělecky ztvárněných,
kovaných laviček do regionů. Jejich design bude zpracován
podle různých stylů a témat, např. hudební, umělecká,
fantasy, steam punk, baroko, black metal, industrial apod.
Tak, aby sloužily nejen pro potěchu oka a k případnému
odpočinku, ale byly lákavé i pro mladší generaci. A
nebo prostě pro všechny z vás, kteří využíváte moderní
technologie. Odtud i název…. lavička + love (láska) + @
(moderní technologie) = L@večka. Lavička, na které se
přes internet ve svém mobilu či tabletu můžete připojit
k internetu. Přes QR kód se přihlásit do online systému
L@večky. Prostřednictvím chatu komunikovat s lidmi na
ostatních L@večkách, třeba na druhém konci republiky.

Zahrát si s nimi on-line hru nebo se zúčastnit nějaké soutěže
či výzvy. V současné době rozjíždíme STARTOVACÍ
PROJEKT. Ten zahrnuje výrobu a instalaci 2 kovaných
L@veček, ve městěBřeznice a obci Bubovice (okres
Příbram). Termín realizace je květen 2015! Souběžně
pracujeme na interaktivním L@večkovém systému.
Ve druhé fázi chceme rozšířit L@VEČKY DO
DALŠÍCH REGIONŮ. Sháníme prostředky na realizaci,
jednáme s úřady a oslovujeme sponzory. Když nás
podpoříte, pomůžete tak s rozjezdem unikátního projektu
a s jeho rozšířením do dalších regionů po celé ČR. Třeba
právě do toho Vašeho!
Přidejte se k nám! Podpořte tento projekt i Vy!
Více na www.lavecky.eu
Veronika Nejedlá
koordinátor projektu

http://michalsiroky.com/airﬂow/

Veronika Menčíková
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Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 10. díl
Rok 1989 - 1990 příchod hráče Oulíka
SESTAVA: Šubík, Parlásek, Lohr, Mayer Petr, Oulík, Šubík
Miroslav, Němec St., Bouda Karel, Zeman, Nezbeda,
Herák, Mečl Mir., Všaha, Novák, Němeček, Langl Pavel,
Reinwart Pav.el, TRENÉR: SÝKORA JAN
V tomto ročníku mužstvo postoupilo do III. třídy.
Rok 1990- 1991 Příchod hráčů: Bočan Petr, Bočan Pavel,
Dobrý Petr.
SESTAVA: Bočan Petr, Bouda, Oulík, Bočan Pavel, Dobrý,
Zeman, Nezbeda, Herák, Němeček, Reinwart, Němec St.,
TRENÉR: VEJVODA LUBOŠ
V tomto ročníku mužstvo suverénně postoupilo do II tř.
Rok 1991-1992 Příchod hráčů: Cecil, Hyrát, Kubík Marian,
Král Petr,
SESTAVA: Stejná jako při postupu do II. tř. Podle potřeby
se v průběhu soutěže doplňovala o hráče, kteří předtím do
mužstva přišli. V té době bylo hráčů poměrně dost a mohl
se dělat výběr podle současné formy.
TRENÉR: FRANTIŠEK BOČAN a VÁCLAV
CHODORA
V tomto ročníku při premiéře v okresním přeboru skončilo
mužstvo na čtvrtém místě.
Rok 1992 - 1993:
SESTAVA:V průběhu několika dalších let se prakticky
neměnila. TRENÉR: FRANTIŠEK BOČAN.
Při prvním mistrovském utkání v Horní Bříze náhle zemřel
Václav Chodora. Od této události se na jeho počest hrál
memoriál. V tomto ročníku se mužstvo umístilo na třetím
místě. Zároveň se v průběhu tohoto roku přihodilo několik
důležitých událostí.
a) vedle hospody (kabin) byl dokončen taneční parket,

který byl z počátku hodně využíván,
b) mužstvu se již tak nedařilo. Utkání v okr. přeboru byla
o něco složitější než v předešlých utkáních. Chtělo to větší
sehranost, i když výsledky zase nebyly tak špatné. Na
první třídu to však nestačilo.
c) povrch hřiště se neustále měnil k horšímu stavu.
Zpočátku někdo přišel na nápad smykování povrchu
hřiště. Za traktor se připevnil těžký dřevěný trám a ten se
vláčel po hřišti. Nejdříve se tento způsob docela osvědčil.
Později však docházelo k rozbití povrchu, a jelikož byl
převážně ze škváry, vznikala na ploše čím dále silnější
vrstva prachu. I když se hřiště před zápasem pokropilo,
nebylo to v pozdější době moc platné. Zrodila se myšlenka
v blízké budoucnosti provést zatravnění hřiště. Scházely
však peníze.
d) při rozehrání soutěže 1992 -1993 v průběhu roku 1992
rezignoval na svoji funkci předsedy pan Oulík, protože
mužstvo nesplňovalo výkonnostně jeho představy. Řekl,
že si musí od řízení klubu odpočinout a nabídl, že se bude
více věnovat oddílu jako jeho kapitán a zpočátku i jako
trenér. Trénování jako pomocníci slíbili též Dobrý a Hyrát.
Do konce soutěže řídil schůze výboru Zdeněk Nezbeda,
který byl v té době členem představenstva přestupkové
komise na okrese. V průběhu soutěže pak oslovil některé
bývalé hráče a činovníky Sokola a požádal je o pomoc při
řízení výboru klubu. Vykonávat tuto práci slíbili František
Bočan, Marie Pašková a Vlastimil Reinwart. Do výboru
pak byli výše jmenovaní kooptováni do skončení soutěže,
aby byl zajištěn zdárný průběh ročníku 1992 -1993. Tento
ročník pro mužstvo neskončil nijak slavně. Umístění bylo
horší, než v předešlém roce.
Vlastimil Reinwart

Projekt Třemošenka
V současné době se připravuje projekt
dokumentující život na Třemošence. Záměrem realizátorů
je natočit dokument zachycující v podstatě vše, co si
lze představit v souvislosti s potokem Třemošná. Od
samotného pramene bude dokumentován ať už minulý čas,
současný, ale i budoucí. Tak jak protéká potok jednotlivými
obcemi či městečky a městy, bude v dokumentu poukázáno
na zajímavosti v obcích - například muzea, kostely,
významné osobnosti…. Na život v jednotlivých obcích,
s vyzdvižením současných osobností… Poukázání na

krajové zvyklosti, kulturu a dějiny…. Zaniklé významné
stavby – hrady, zámky, mlýny………. Minulé, ale i
současné průmyslové výrobny…….. Ale i nešvary a
neudržovaná zákoutí………
Projekt by měl být zrealizován v roce 2016. V
současné době realizátoři hledají zajímavé zdroje – fotky,
vyprávění, vzpomínky, zajímavé předměty atd. V případě
zájmu se zapojením do projektu, je možné kontaktovat
pana Mojžíše na e-mailové adrese: hm.studio@seznam.cz

ProVšeruby - Pozvánka na akce
Tak jak se probouzí příroda ze zimního spánku,
tak i my členové (nyní již) spolku ProVšeruby začínáme
vyvíjet činnost a připravujeme pro Vás nové akce.
Prozatím máme naplánované divadelní představení
pro děti, a to na neděli 19. dubna od 15:00 hod
v kinosále všerubského nedostavěného kulturního
domu. Oproti loňskému roku máme připraveny
celkem dvě představení, mezi nimiž bude přestávka
vyplněná občerstvením. V plánu jsou mufﬁny a něco
dobrého k zapití.
Předposlední víkend v červnu bychom rádi strávili

v lese na Lipovce. V sobotu 20. nebo v neděli 21. června
uspořádáme Pohádkový les. Na několika stanovištích
budou na účastníky čekat postavy z pohádek a večerníčků,
které po Vás budou vyžadovat splnění různých
úkolů. V cíli bude na všechny čekat pohádková
odměna.
A pak v srpnu (1. 8.) tradiční Mokrá galuska a na
podzim další akce, ale o tom až v příštím vydání
Všerubských Listů. Podrobnější informace, fotograﬁe a
aktuální informace o dění nejen v našem spolku můžete
najít na našich www stránkách na www.provseruby.cz.
Václav Červenka

Hynek Mojžíš
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Soukromá inzerce
Hledám pomocníka na sekání trávy v období duben - září. Odměna na základě domluvy. tel. : p. Vlasáková 602470065

Seznam šikovných osob - ten umí to a ten zas tohle
Seznam našich spoluobčanů, kteří „něco“ umějí a kteří se přihlásili s tím, že chtějí v tomto seznamu být uvedeni. Tento
seznam bychom stále chtěli aktualizovat, takže v případě zájmu pište na adresu redakce a my Vás do tohoto seznamu
zařadíme:
Tereza Havlenová - kadeřnické služby, prodlužování řas, Všeruby 333, tel: 733676021
Monika Čiperová – nabízí dobroty na oslavy, rauty, svatby, velikonoce, vánoce i silvestra – např. domácí koláče,
minizákusky, miňonky, perníčky, vánoční cukroví, šátečky, medovníčky, dorty a vše dle vašeho přání, Klenovice 31, tel:
728214917, email: monika.ciperova@seznam.cz, web: www.pekarnicka-veverka.cz
Kateřina Červenková – výroba velikonočních kraslic, dárkových předmětů (obrázky, hedvábné šátky), vánočních
ozdob, atd., Všeruby 341, tel: 777808290, email: k.cervenkova@email.cz, web: www.katkacervenkova.cz
Jan Falkenauer - výškové práce, redukce a kácení rizikových stromů horolezeckou technikou, tel: 733133355, email:
Falkenauerj@seznam.cz
Václav Menčík - nabízí projektování v oboru elektro - rozvody NN, EZS, ETS a kamerové systémy, tel: 606613057

Hej, sluníko, a je hezky,
a je všechno nej, nej, nej.
Jaro, léto, podzim, zima
v naší školce je nám hej!

ZÁPIS
DTÍ DO MŠ VŠERUBY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016
se uskutení ve tvrtek 26. bezna 2015
od 13,00 do 17,00 hod.
V HLAVNÍ BUDOV MŠ
VŠERUBY 145

Tšíme se na vás, dti!

Podrobné informace o MŠ jsou na webových stránkách

http://zsvseruby.aspone.cz nebo jako souást www.obec-vseruby.cz
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Zahradnictví ARBO Všeruby zahajuje 14.3.
prodej v zahradním centru na zahradě za požární
zbrojnicí.
ovocné stromy, okrasné stromy a keře
a jehličnany
anglické růže
substráty, kůra, alternativní ovocné druhy
balkónové a truhlíkové květiny

Pozvánky na budoucí akce
19. dubna v 15:00 hod v kinosále – Divadelní představení pro děti – pořádají ProVšeruby
30. dubna - májka
1. května - Všerubská Šlápota – pořádá SDH Všeruby
2. května – soutěž hasičů - Memoriál Vendulky Fránové - Plzeň - Košutka
květen/červen - okrsková soutěž požárních družstev - termín bude upřesněn
23. května – pouťová taneční zábava – pořádá SK Všeruby
24. května - pouť
30. května – Dětský den – pořádá SK Všeruby
6. června – Všerubské slavnosti – pořádá Město Všeruby
20. (nebo 21.) června – Pohádkový les – pořádají ProVšeruby
červen - Vítání občánků – pořádá Město Všeruby (termín bude upřesněn)
červen - Malování na chodníku pro malé děti – pořádá Město Všeruby (termín bude upřesněn)
4. července - Farmářský den HUNČICE
každý první pátek v měsíci zpívaná v hasičárně

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu
nabízíme případným zájemcům zasílání elektronické verze
na konkrétní emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové adrese vserubske.listy@seznam.cz a
další vydání Všerubských listů Vám bude doručeno přímo
ROČNÍK V, číslo 1/2015

do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. 5. 2015,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na
12. 6. 2015.
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