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Slovo starosty
Vážení občané, dámy a pánové,
poslední číslo Všerubských listů jste četli v době
adventní, tedy v době příprav na vánoční svátky.
Vánoce a Nový rok jsou za námi a toto číslo vychází
v době postní, která je obdobím příprav na
Velikonoční svátky. Velikonoce jsou médii
také nazývány svátky jara. Na příchod jara
se těší asi každý z nás, protože zima nestála
za nic. Sníh skoro žádný a mráz také ne.
Něco ušetříme za otop, ale děti a lyžaři si na
své moc nepřišli. Dost ale rozborů počasí, chtěl jsem
napsat něco ke své osobě.
Je to právě rok, co mě zastupitelé zvolili
starostou města. Byla to pro mě velká změna osobní
i profesní a začátek byl opravdu těžký. Po roce práce
na městském úřadě musím konstatovat, že tuto práci
vykonávám rád. Poznal jsem mnoho skvělých lidí, jak
už obyvatel, tak lidí, se kterými se stýkám profesně.
Ověřil jsem si, že z pozice starosty může člověk
některé věci hodně ovlivnit a se spoustou věcí nemůže
udělat vůbec nic. Ale to je stejné jako v životech nás
všech. Chtěl bych tímto sdělit, že moje zapracování
do funkce starosty pokračuje zdárně a že budu moci
svou prací přispět městu i Vám všem.
Všichni jste si určitě všimli, že se právě buduje
poslední neudělaný vjezd do města. Propojení centra
města se sportovním areálem je v polovině prací.
Větrolam z topolů musel ustoupit novým parkovacím

místům. Původně se s kácením stromů nepočítalo, ale
po doměření hranice stavby bychom výkopy přetnuli
kořenový systém stromů a hrozilo by vyvrácení stromů
směrem do hřiště. To by nikdo z nás riskovat nechtěl.
Topoly byly už jednou seřezávány a podle posudku
životního prostředí měli 70 % života za sebou. Místo
topolů bude pokračovat javorová alej, která už roste
před mostem. Celá akce má být dokončena začátkem
dubna. Správa a údržba silnic nám po společných
jednáních přislíbila položit v celém úseku nový
asfaltový povrch.
Z dalších akcí, které nás letos čekají, bych chtěl
jmenovat dodělání osvětlení umělého hřiště u školy,
vypracování projektové dokumentace pro rozšíření
ČOV, vybudování svozové jímky pro vyvážení žump
z okolních obcí, vybudování chodníku ke škole
(dotace?), městské slavnosti dne 28. května, úprava
zeleně na propojení, oprava rybníků v Radimovicích
a Klenovicích. Dále město vysadí jehličnatý strom
v prostoru u kostela, který budeme zdobit a rozsvěcet
v době adventní. Toto je malý seznam akcí, které nás
čekají na začátku jara.
Přeji Vám všem rychlý konec zimy a krásný
nástup jara. Doufám, že nám všem vlije energii do žil
a že všechny úkoly, které jsou před námi, zvládneme
k vaší spokojenosti.
Michal Vaněk
starosta města

Ze zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva z 10. února
Po obvyklých počátečních formalitách
projednávalo zastupitelstvo první rozpočtové opatření
letošního roku. V příjmech největší částka (přes 1,5
mil Kč) byly peníze, se kterými bylo počítáno, jen
nemohly být rovnou v rozpočtu, protože dorazily
později. Byl to příspěvek od státu na státní správu a
dotace na platy z úřadu práce (na pracovníky úklidové
čety). Dalšími příjmy byly vratky přeplatků za plyn
– v loňské teplé zimě jsme ušetřili. Ve výdajích se,
kromě půjčky MAS, o které byla později řeč, objevila
částka 150 tis a 100 tis Kč na vícepráce spojené se
stavbou chodníku ke hřišti. K tomu podal vysvětlení
pan starosta – některé věci, které projekt neřešil, se
musely udělat. Dalších 30 tis Kč je určeno na doplatek
za novou sekačku trávy.
V dalším bodě ing. Krupička, jako radní pro

ﬁnance, krátce shrnul průběh a výsledky inventur
majetku města a školy. Nebyly zjištěny žádné
výjimečné věci.
Potom informoval pan starosta o výběrovém
řízení na dodavatele stavby chodníků u fotbalového
hřiště. Vítězem se stala ﬁrma Interstav, která bude
stavbu realizovat (v době, kdy vyjde toto číslo
Všerubských listů, je již značná část stavby hotová).
V dalším bodě dostala slovo paní Drnková,
která představila kolektivní smlouvu mezi městem
a odborovou organizací zaměstnanců. Protože
neobsahovala žádné sporné body a v podstatě
opakovala loňskou, byla bez problémů zastupiteli
schválena.
V dalším jednání zastupitelé schválili prodeje
čtyř parcel a zřízení věcného břemene podle záměrů,
které byly vyvěšeny na úřední desce.
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Pan starosta pak vysvětlil potřebu půjčky
Místní akční skupině Kraj živých vod (MAS).
Město Všeruby je členem této MAS. Samotná MAS
nemá vlastní ﬁnanční prostředky, pouze přes ni
„protékají“ dotace určitého druhu (ve Všerubech jsme
z podobné dotace zrekonstruovali Hadí studánku).
Většina projektů, na které jdou dotace, se musí nejprve
zrealizovat a potom je dotace vyplacena. Tady MAS
naráží na problém, že nemá vlastní ﬁnanční zdroje.
Řešila to půjčkami od bank, ale ty si naúčtovaly
úrok, který stejně museli zaplatit členové MAS.
Proto je výhodnější, aby se členové MAS „složili“ a
potřebné ﬁnanční prostředky zapůjčili. Stalo se tak
už vloni a peníze se nám bez problému vrátily. Po
tomto vysvětlení zastupitelé schválili půjčku 70.000,splatnou do konce roku 2016.
V bodě různé se trochu zčeřila dosud poklidná
atmosféra zasedání. Paní Drnková přednesla návrh
obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o nočním klidu
a regulaci hlučných činností. Tato vyhláška stanoví,
že se hlučné stroje – jako např. sekačky, motorové
pily, cirkulárky, křovinořezy apod. nesmí používat ve
dnech pracovního klidu, nedělích a svátcích od 20:00
do 9:00. Mimo to platí noční klid od 22:00 do 6:00,
kdy se občané mají vyvarovat jakékoli hlučné činnosti.
Vyhláška také vyjmenovává výjimky – např. letní
městské slavnosti, pouť, silvestr atd. Rozpoutala se
diskuse. Někteří zastupitelé chtěli vyhlášku přísnější,

jiní byli pro zmírnění. Nakonec byla schválena
v původním znění a je k nahlédnutí na webových
stránkách města.
K problému pokácení topolů u hřiště a
k vybudování parkovacích míst u silnice se zastupitelé
vrátili v diskusi. Pan starosta k parkovištím připomenul,
že byla vyprojektována podle platných norem s tím,
že nebyla určena pro parkování nákladních aut. Pro
ty hledá město ve spolupráci s dopravci jiné místo na
parkování. Místostarosta vysvětlil důvod pokácení
topolů: při budování obrubníků a parkovacích míst
by nutně došlo k poškození kořenů topolů. Nikdo se
neodváží – je-li v sousedství hřiště - riskovat jejich
možné vyvrácení. Kromě toho tyto topoly byly již
staré a nemocné. Před dvěma lety byly asi o třetinu
zkráceny, protože již stářím prosychaly. Proto i
pracovníci ochrany přírody podporovali myšlenku
pokácení těchto topolů a vysazení nové aleje javorů,
která bude navazovat na alej stejných javorů na
druhém břehu potoka.
Pan Kocourek upozornil na zničené obrubníky
v nové lokalitě směrem k Lipovce. Pan starosta
odpověděl, že o problému ví. Ti, kteří je poškodili,
se k věci hlásí a jen požádali o odklad, než dokončí
navážení všech těžkých materiálů na stavbu. Potom
obrubníky uvedou do pořádku.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Zprávy z matriky
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí) k 1. 1. 2015: 1335
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí k 31. 12. 2015: 1354
V roce 2015:
se přištěhovalo 55 občanů
se odstěhovalo 53 občanů
se narodilo 25 občanů
zemřelo 8 občanů
Vítáme nové občánky:
Tereza Cikánová ze Všerub
Mila Selzer ze Všerub
Jan Budák ze Všerub
Dominik Duffek ze Všerub
Anna Pospěchová ze Všerub
Antonie Rašínová ze Všerub
Natálie Švecová ze Všerub
Adina Wegerová z Klenovic
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Miloslava Čapíková ze Všerub
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Městský úřad informuje
- níže jsou uvedeny přrehledy svozu komunálního odpadu pro obec Kokořov a druhý pro
Všeruby a zbývající obce,
- poplatek ze psů za rok 2016 je nutno uhradit do 31. 3. 2016.
- sběrný dvůr Všeruby: provozní doba od 1. 4. – 30. 9. 2016: středa 14:00 - 18:00 hod
sobota 10:00 - 18:00 hod
- ZM Všeruby schválilo dne 10. 2. 2016 Obecně závaznou vyhlášku města Všeruby č.1/2016, o nočním klidu a regulaci
hlučných činnosti. Vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku – používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní
dobu. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu a státních svátcích v době od
20.00 do 00.00 hod. a od 00.00 do 09.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00
hod. Ve vyhlášce je vymezena kratší doba nočního klidu v těchto případech: Jarní městská slavnost, Josefovská zábava,
Dětský den, letní fotbalový turnaj, Hasičská soutěž Plamen, Václavská zábava, Svatomartinské slavnosti, Mikulášská
zábava. Při konání těchto akcí se doba nočního klidu stanovuje od 24:00 hod do 06:00 hod. Město dále vymezuje i kratší
dobu nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod při konání letní prázdninové zábavy, pouťové zábavy a vánoční zábavy. V
noci ze dne 31. 12. na den 1. 1. se doba nočního klidu stanovuje od 02:00 do 06:00 hod.
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Mateřská škola
Masopustní veselí
Maškarní neboli karnevalové období u nás v
mateřské školce začalo hned po jarních prázdninách.
S dětmi jsme si zprvu o této tradici popovídali, ty s
nadšením očekávaly dětské
karnevaly,
tancovačky,
které probíhaly v okolních
vesnicích. Některé děti se
už chlubily s maskami,
které jim maminky doma
na slavnost připravily.
V naší školce jsme
si toto období zpestřili
výrobou jitrnic z punčochy
a novinového papíru,
se kterými proběhla i
soutěž, kde vyhrál každý
- ,,hod jitrnicí“. S pomocí
učitelek v každé třídě si
děti vyrobily smajlíkové klobouky z papírových talířů.
Pestrobarevné, našimi prstíky vybarvené, klobouky se
nám velice povedly. Tito smějící se obličeje nás provázeli

také při smažení mini koblížků. Přes vystřiženou šablonku
smajlíka jsme koblížky poctivě pocukrovali.
Za doprovodu vozembouchu, s maskami, smějícími
se koblihami a nacvičenými písničkami jsme vyrazili
na masopustní průvod
městem. Navštívili jsme
městský úřad, odkud děti
opět neodešly s prázdnou.
Úsměv na tváři měla i
úřednice na poště a v
obchodním domě děti
svým zpěvem a sladkým
smějícím se překvapením
udělaly radost nejen
paním prodavačkám, ale i
zákazníkům, kteří zrovna
nakupovali. Na základní
škole děti za svůj pěvecký
výkon a veselou návštěvu
dostaly bonbónky. Masopustní průvod jsme zakončili
slavnostním pohoštěním v naší školce.
Anna Fikartová

Plavání
V tomto školním roce děti jezdily na
předplavecký výcvik od listopadu až do ledna
a opět do bazénu v Plzni na Lochotíně. Většina
přihlášených dětí absolvovala všechny lekce a
děti si chvíle v bazénu pěkně užily. Formou her
se naučily nebát se vody, potápět se a zkusily si
základy plaveckých stylů. Určitě je předplavecká
výchova pro děti vhodná a lépe pak zvládají další
kurzy v základní škole.
Bruslení
V únoru jsme začali se staršími dětmi ze
školky jezdit na kurzy bruslení. Jezdíme na zimní
stadion v Třemošné. Děti bruslí pod vedením
odborných instruktorů, kteří si rozdělili děti do
dvou skupin. Některé děti chodily s rodiči na
kurzy bruslení individuálně a první krůčky na
bruslích již zvládaly, ostatní se seznamovaly jak
se na brusle postavit poprvé. Samozřejmě se i
trochu bály, poznaly, jak je led tvrdý a studí, ale
za pomoci instruktorů se snažily o zdárné první
pokusy o bruslení. Oporou jim byly i nejrůznější
pomůcky a hračky, a tak bruslení bylo pro děti
pěknou zábavou. Základem však jsou dobré
brusle a pro bezpečnost dětí při kolektivním
bruslení i přilba. Věříme, že o bruslení budou
mít děti a jejich rodiče zájem a těšíme se na další kurzy, které v současné době ještě probíhají.
Jana Růžková

- 6-

VŠERUBSKÉ LISTY

Základní škola
Čtenářské dílny na všerubské
základní škole
Kdybychom
loni
touto
dobou obešli žáky základní školy
ve Všerubech s dotazníkem o
jejich vztahu k četbě, asi by nás
ani nepřekvapilo, že drtivá většina
dětí by odpovídala, že číst nechce a
nebaví je to, protože čtení je nudné.
Podobný dotazník bychom vlastně
ani rozdávat nemuseli, vždyť učitelé
českého jazyka dobře vědí, které
děti si doma čtou a které ne. Je to
vidět dnes a denně při hodinách, kdy
je potřeba, aby porozuměli textu v
učebnici nebo zadání slovní úlohy, při
psaní slohových prací nebo referátů,
dokonce i při objasňování školních
přestupků je dokonale poznat, jak
širokou slovní zásobu žáci mají nebo
častěji nemají.
S tímto zjištěním si učitelé
opakovaně kladou otázky: Jak je
možné, že děti nečtou? Co jim v tom
brání? Proč je to nebaví? Mají doma
knížky? Jak jsem se ke čtení dostal
já? Dokážu je pro čtení v hodinách
literatury nadchnout? Nenechám
to raději na rodičích? Jaké texty
máme v čítance? Podobných otázek
je mnohem víc, ale důležitější jsou
odpovědi na ně. Při jejich hledání je
nutné si uvědomit, že i ti nejmladší
učitelé z nás, jsou ve srovnání s našimi
žáky vlastně staří. Svět současných
dětí je, ať se nám to líbí nebo ne,
jiný, než býval „za nás“. Sice stále
prožíváme 365 dní v roce a čekáme
čtvero ročních období, ale náplň těchto
časových úseků se změnila. Proč by
děti sahaly po knížkách, když v televizi
běží poutavé příběhy bez „namáhavé
práce“? Na internetu a sociálních
sítích se dá najít mnoho věcí, které
děti rozesmějí i vyděsí. V jejich světě
není důvod číst. Zážitků mají i tak
dost. A ve škole? Texty z čítanek jsou
zastaralé, mnohdy nesrozumitelné, a i
kdyby se zakoupily čítanky nové, za
pár let se bude problém neaktuálnosti
čítankových příběhů opakovat.
Bohužel se ale změnil i svět

dospělých. V současnosti je mnohem
důležitější orientovat se v psaném
textu při všech kličkách v pracovních
smlouvách, v žádostech o půjčku
či pojištění. Dnes je nutné se plně
soustředit i při čtení obyčejného
článku v novinách, abychom získali
potřebné informace. Navíc se kladou
i vyšší nároky na dosažené vzdělání
a celoživotní učení se bez čtení
s porozuměním neobejde. O co snazší
by děti měly situaci, kdyby už od
malička četly a rozvíjely tak svou
čtenářskou gramotnost.
A zřejmě stejně uvažovali
lidé
z
ministerstva
školství,
kteří
prostřednictvím ﬁnancování
Evropské unie nabídli českým školám
možnost zapojit se do projektu
Čtenářské dílny jako prostředek ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti. I naše škola se projektu
zúčastnila, konkrétně žáci ze čtvrté,
páté, šesté a sedmé třídy.
Cílem tohoto projektu, jak
už název sám napovídá, je přilákat
žáky základních i středních škol
k četbě prostřednictvím nových, pro
ně atraktivních knih. Jen opravdu
nápaditý učitel dokáže žáky nadchnout
pro zaprášeného Jiráska nebo Dumase.
Vždyť jsou to texty psané více jak sto
let starým, pro děti nejasným jazykem.
Aby měli žáci při čtenářských dílnách
z čeho vybírat, bylo do naší školní
knihovny zakoupeno bezmála čtyři
sta nových knih.
Vlastní čtenářské dílny neboli
dílny čtení se zakládají na čtení
knihy, kterou si žák sám vybere, a
to přímo ve škole. Ve Všerubech se
„místem pro čtenářské dílny“ stala
školní knihovna. Každá hodina dílen
je rozdělena na tři části: nejdříve
jsou žáci seznámeni s úkolem ke
čtení, následuje 25 – 30 minut vlastní
četby, kdy mohou děti pohodlně sedět
kdekoli, a nakonec každý z žáků o
přečtené části své knihy vypráví, píše,
nebo maluje, podle zadaného úkolu.
Knihu si děti odnášejí domů, kde
pokračují v četbě.

Kouzlo čtenářských dílen
spočívá nejen ve výběru knih podle
zájmu dítěte, ale i v samostatném
tichém čtení dle vlastního tempa,
kdy rychlejší žáci nejsou zdržováni a
pomalejší se nemusí za svou rychlost
stydět. Dokonale funkční jsou i hovory
o knihách. Žáci si často navzájem
doporučí další zajímavou, zábavnou či
strašidelnou knihu. Dokonce se stává,
že o ty nejoblíbenější knihy se děti
hádají a musí být sestaven pořadník.
Pokud bychom se dnes
ptali žáků zapojených do projektu
čtenářských dílen na jejich vztah
ke čtení, byli bychom jako učitelé
spokojení. Většina žáků se na hodiny
dílen těší. Když je nutné zařadit jiné
učivo a dílnu vynechat, jsou rozmrzelí
a hluční. Samozřejmě ne všichni doma
nadšeně čtou, ale i u takových je patrný
pokrok. Na druhou stranu se najdou
jedinci, kteří se do knih zamilovali a
knihovnu navštěvují i mimo čtenářské
dílny, a to i ve svém volném čase, kdy
už mohou být dávno doma.
Široká
nabídka
nových
voňavých, barevných knih láká do
knihovny i mladší ročníky. Třeťáci
se těší, že příští rok budou mí také
hodinu čtenářských dílen. Zatím každý
obdržel svůj Čtenářský pas, do kterého
si zapisují přečtené knihy. Překvapení
vyvolali také někteří prvňáčci, kteří
jsou
pravidelnými
návštěvníky
knihovny, byť je jejich schopnost číst
teprve na začátku. Mnozí z nich se
před Vánoci svěřili paní učitelce, že
už Ježíškovi o knížky napsali. Stejně
tak se mezi žáky 9. třídy najdou už
„profesionální“ čtenáři, kteří si ve
čtvrtek vypůjčí pětisetstránkovou
knihu a v pondělí ji přečtenou vracejí.
Napříč třídami lámou výpůjčky knih
rekordy.
Jen těžko si dnes lze představit
návrat k „pouhému“ čtení z čítanek.
Snad se trend čtenářství na základní
škole ve Všerubech udrží.
Mgr. Lenka Machuldová
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Zateplení školy
Od konce srpna loňského roku začala procházet hlavní budova školy zásadní proměnou. Došlo k výměně
zbývajících dřevěných oken za plastová, k celkovému zateplení budovy a rekonstrukci střechy. Až dojde ke zlepšení
počasí, budou, provedeny terénní úpravy okolí budovy a instalace sloupů pro zlepšení osvětlení venkovního hřiště.
Výsledky zateplení budovy a výměna oken se projevily bezprostředně po dokončení prací na úspoře tepla. Zcela
zásadní je ale vzhled školy. Z objektu, na kterém byla znát každá přístavba a oprava, se stala krásná budova lahodící
oku. V rámci výše uvedených prací se také podařilo zrekonstruovat tělocvičnu. Letitá podlaha plná spár a nerovností
byla nahrazena novou, která je opatřena protiskluzovým nátěrem a čarami vymezujícími několik hřišť. Došlo i k úpravě
osvětlení přidáním dalších osvětlovacích těles a nátěru palubkového stropu. Aby nedocházelo k poškození nové podlahy
tělocvičny nanášením venkovních nečistot, změní se přístup pro veřejnost. Přicházet se nebude zadním vchodem, ale
šatnami žáků z opačné strany budovy. Z těchto důvodů je potřeba udělat ještě drobná opatření v suterénu. Proto žádám
zájemce o přístup do tělocvičny z řad veřejnosti o trpělivost. Nový přístup bude komfortnější a krásná nová podlaha
zůstane krásná i do dalších let.
Jaroslav Cafourek

SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby

Zdravím pravidelné i občasné čtenáře Všerubských
listů. Doufám, že se jim všem stejně jako našemu sboru
dobrovolných hasičů podařilo úspěšně vstoupit do roku
2016. První akcí v novém roce byla výroční valná hromada,
která se konala 16. ledna v klubovně hasičské zbrojnice.
Zúčastnění členové i hosté si vyslechli tradiční zprávy o
činnosti sboru, zásahové
jednotky i kolektivu
mladých hasičů. Zpráva
o hospodaření sboru i
zpráva revizní komise
byly přítomnými členy
přijaty bez výhrad. Mimo
ocenění členů našeho
sboru u příležitosti
životních jubileí byli
navíc oceněni někteří
z členů i vyznamenáním
z Okresního sdružení
hasičů Plzeň – sever.
Andrea
Baumová
obdržela čestné uznání
OSH
za
činnost

s kolektivem přípravky a činnost v JPO města. Václav
Baum obdržel od OSH medaili za věrnost se stužkou za
40 let aktivní činnosti v SDH. Medaile za věrnost ovšem
se stužkou za 70 let aktivní práce v SDH byla udělena
Jaroslavu Fránovi st. Překvapením pro členy i vedení sboru
bylo udělení medaile Svatého Floriána udělené Krajským
sdružením hasičů Plzeňského kraje za dlouholetou aktivní
činnost našeho sboru.
D r u h ý m
úspěchem našeho sboru
na počátku roku bylo
vylosování do soutěže
Českého
rozhlasu
„DOBRÁCI ROKU“.
Pořad byl, natočen
v úterý 26. ledna a
vysílán
následující
pátek a neděli. Jak jsme
dopadli v regionálním
kole Českého rozhlasu
Plzeň, se dozvíme až
na začátku června,
přesto děkuji všem za
projevenou podporu.
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ocenění Jaroslava Frány, který společně s dalšími třiceti
dvěma hasiči z Plzeňského kraje obdržel Pamětní medaili
Hejtmana Plzeňského kraje za dlouholetou aktivní činnost
u dobrovolných hasičů. Při této příležitosti byli dobrovolní
hasiči přijati v zasedací síni Hejtmanem PK panem
Václavem Šlajsem.
Čtvrtým a zatím posledním úspěchem sboru je
vítězství v soutěži O pohár okrsku Všeruby, o nejaktivnější
sbor okrsku. Do této soutěže se mimo tradičních činností
sboru, kterými jsou soutěže, práce s mládeží, činnost
zásahové jednotky, započítává pořádání či spolupráce
na organizaci kulturních a
sportovních akcích. Těch náš
sbor měl za uplynulý rok dvacet
sedm.
Kolektiv mladých hasičů
má v letošním roce za sebou
dvě soutěže. První byla v lednu
Uzlařská regata v Horní Bříze.
V uzlování si zde změřilo síly
106 závodníků rozdělených do
čtyř kategorií. Nám se podařilo
získat tři bronzové, dvě stříbrné
a dvě zlaté medaile. Soutěže
v uzlování se zúčastnilo i družstvo
přípravky. Nejúspěšnější z tohoto
družstva byla Anetka Valenová
která získala místo šesté z 33 závodníků v kategorii do
9 let. V doprovodných soutěžích, kterými byly střelba ze
vzduchovky, skládání puzzle, házení kroužkem a foukačka,
jsme získali tři bronzové, jednu stříbrnou a tři zlaté medaile.
Druhou soutěží byl zimní závod v Oboře. Značná marodka
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našich družstev se odrazila i na výsledcích. V soutěži
startovalo osmdesát družstev. Přípravka startovala pouze ve
třech - mladší získali 10. místo, starší místo patnácté. Nyní
se družstva připravují nejen na branný závod v Úněšově, ale
také na získání odznaků odborností. Pro získání odznaku
odbornosti musejí prokázat znalost z požární prevence,
represe, historie požární ochrany i obce vždy dle zvolené
odbornosti.
Zásahová jednotka zahájila pravidelnou roční
odbornou přípravu. Touto cestou bych rád oslovil mladé
ženy a muže, kteří by měli zájem o činnost ve výjezdové
jednotce dobrovolných hasičů. Podmínkou je ochota
pomoci v případě potřeby, dobrý zdravotní stav a chuť
obětovat čas odborné přípravě. Bližší informace u
Jaroslava Frány - mobil 724 181 189 nebo na e-mailu
jaroslav.frana@volny.cz.
V pátek 4. března se konala tradiční zpívaná, i když
její začátek byl posunut z důvodu divadelního představení.
V sobotu 5. března proběhl již tradiční maškarní bál,
bohužel opět se potvrdilo, že by si Všeruby zasloužily
větší prostor pro podobné kulturní akce. Od 20:00 hodin
následovala maškarní diskotéka pro dospělé. V pátek 18.
března od 18:00 hodin se bude konat posezení s hudbou
Václava Žákovce, na kterou je pro zúčastněné připraveno
i malé překvapení.
Věřím, že úspěchy sboru, které jsem zmiňoval
v úvodu, v roce 2016 nezůstanou osamoceny. A nám se
tak podaří společně oslavit sedmdesát let trvání českého
hasičského sboru ve Všerubech.
Jaroslav Frána
SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
prosinec 2015 – březen 2016

Jako již tradičně na silvestra jsme zakončili sezónu
utkáním Staří vs. Mladí. Opět jsme se mohli těšit hojné
účasti hráčů všech věkových kategorií. I letos na výsledku
nezáleželo, ale kupodivu staří nevyhráli. Po utkání a
zasloužené koupeli se většina hráčů odebrala k menšímu
posezení do restaurace Muňári, kde všechno mohli probrat
u piva a něčeho teplého.
S novým rokem nám začala příprava na další
sezónu, která se nezadržitelně blíží. 3. ledna jsme začali
s kondiční částí a to nedělními výběhy do Lipovky. Postupně
se přidala další fáze a to trénink vždy ve čtvrtek na umělé
trávě u místní školy. Ke konci měsíce února odehrálo
mužstvo dospělých podpořené hráčů z dorostu přípravné
utkání s Městem Touškovem. Na utkání jsme jeli do Horní
Břízy na umělou trávu a po pomalejším rozjezdu jsme
zvítězili 5:3. Nyní nás čeká další přípravný zápas s týmem
z Křelovic a následně odjíždíme na soustředění do Rybníka
u Domažlic, kde hráči naberou zbytek potřebné kondice a
odehrají jeden přípravný zápas s Bělou nad Radbuzou.
Tradičně jako každý rok jsme uspořádali masopust

ve velkém počtu masek. Opět jste mohli vidět tradiční
masky nevěstu se ženichem, kecala, fotbalový tým žen
a mnoho dalších masek. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří nás přivítali ve svých obydlích a nabídli nám nemalé
pohoštění.
Na masopust nám navázala valná hromada, které
se ale bohužel nezúčastnila většina členů klubu, což bývá
zvykem tady ve Všerubech.
Na závěr bych opět apeloval na občany, kteří mají
osobní vztah k fotbalu a měli by chuť nám pomoct, ať nás
kontaktují nebo ať přijdou na schůzi, která se koná každé
úterý. Roste nám počet dětí, které mají zájem o fotbal, ale
lidi, kteří se jim věnují, bohužel nestačí na to, aby se jim
mohli věnovat, jak by byla potřeba.
Další nutná záležitost k fungování fotbalu ve
Všerubech je správce hřiště (zalévání, sekání, sekání stráně
a veškerá údržba s tím spojená). Pro někoho to může být
placený koníček, pro někoho přivýdělek. Pokud by jste
někdo měl zájem, přijďte na schůzi a vysvětlíme Vám více
podrobností.
Jiří Balvín
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spolek ProVšeruby
HNEDLE VEDLE: Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Jakže se to začíná každá pořádná pohádka? Že
„bylo – nebylo“? Ano, takhle nějak to nejspíš bude správně.
Totiž přesně takovýto začátek mělo i pohádkové divadelní
představení šaška Toma z divadla HNEDLE VEDLE.
A důkazem správnosti této klasické formulky musí být,
že milovníci oblíbených
hudebních pohádek byli
vtaženi do opravdového
pohádkového příběhu o králi,
princi a princezně a drakovi.
Takže o tom, že jsme se
ocitli v pohádce, nemůže
být pochyb. Navíc, když
bylo všude na plakátech k
přečtení, že v sobotu od 11
hodin se ve všerubském kině
pojede Z POHÁDKY DO
POHÁDKY, viďte…
Stalo se to v sobotu,
tuhle někdy 20. 2. 2016.
Pozvání spolku ProVšeruby
přijal
divadelní
soubor
z Karlovarska, ale abychom
to nepřeháněli se souborem…
On si šašek Tom vystačil skoro sám, své zkušené kolegy
ani příliš nepotřeboval. Pomohli mu nainstalovat kulisy,
rozsvítili na něj světla, sem tam nějaký z nich zmáčkl
tlačítko na ovladači hudby, to jo. Ale jinak na jevišti
předvedl úplně sám, co takový chytrý šašek dovede.
Jak umí báječně improvizovat a zapojit i dětské
diváky z publika! Ale neměl
to s nimi vůbec jednoduché.
Například pozvaný král Honza
Schaffer (z Vejprnic) si myslel,
že snad bude v království
vládnout sám a pěkně po svém.
Dokonce chtěl rozhodovat!
Chápete to? Princezna Lenka
Baumová (ze Všerub) si zase
nechtěla oblékat úžasné šaty,
dovezené až z daleké Asie. Ona
určitě jen nerozuměla indicky,
chápu, ale i tak to musí být
těžké, zvládnout dospívající
dceru, říkám si. A tříhlavý drak
Martínek Hradecký + Víťa
Menčík + Vašík Baum (všichni herci ze Všerub), jehož 3
odpudivé hlavy přiletěly naopak z nedalekého okolí, se
vážně nechtěl projevit jako ukrutná a nelítostná saň, jak
je psáno v programu. Vždyť on ani neuměl plivat oheň, si
představte!
Ne, ne, ne! Takto by to nešlo. Král musí poslouchat,

to je jasné. Koho? Šaška! A princezna si ty šaty prostě
vobleče a svého zachránce si za muže vezme. Basta!
Jen ta saň… ta se během podřimování ve své
jeskyni opravdu nezmátožila a plivat oheň se nenaučila.
Nakonec si nechala dokonce celkem dobrovolně stít
všechny své hlavy. Ale bylo to bez bolesti, nebojte. Princ
Honza (shodou okolností
nositel stejného jména jako
náš majestátní král, ale říkejme
mu junior) byl velmi statečný,
uměl pořádně mečet a dokonce
i s mečem se ohánět. Rozsedl
sice při útoku na draka svou
kobylu, chuděrka jedna, ale
princeznu si vysloužil. A půl
království (král byl hamoun,
nedal celé).
No a bez svatebního
polibku by to nešlo, to tedy
ne! Ještě že šašek Tom našel
ten děravý závěs, abychom ten
polibek neviděli. Copak to se
dělá, dívat se, když se výsost
líbá se svým nastávajícím?
Aspoň že její zachránce princ
Honza junior není odsud, budou mít zdravé dětiJ. A jak byl
ten princ Honza z daleka, tak ani nevíme jeho jméno, a to
je škoda. Ale určitě víme, že byl až z Kyšic.
To nás těší, že si divadlo přijeli vychutnat i diváci
ze vzdálenějšího okolí. Kino bylo příjemně nacpané,
zábava úžasná, neboť jsme se smáli, až jsme se za břicho
popadali, a někteří ještě víc, a
děti vůbec nezlobily, protože
si kromě zpívání známých
písniček užily i spoustu
nečekaných situací.
Děkuji
jménem
ProVšerub všem za přítomnost
a zejména malému velkému
herci Honzovi, který ztvárnil
krále a o němž jsem si nejprve
myslela, že je mladou součástí
divadelního sboru nasazenou
do publika. Ale nebylo tomu
tak. Třeba se na herectví
jednou dá.
Doufejme, že až příště někam
Tom se svou bandou pojede vystupovat, zase si zapomene
své loutkové hlavní hrdiny doma ve skříni, protože jinak
by to asi nebyla taková sranda. Prý mu cestou k nám někdo
vykradl kufr, ale kdo by tomu věřil… Já tedy ne!
Dáša Löwy
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Velká Všerubská Velikonoční Výprava

Vorganizátoři vProVšerubech využili vládou vymyšlené větší
velikonoční volno. Ve velkém vorganizují Velkou Všerubskou Velikonoční
Vodpolední Venkovní výpravu. Výprava vypukne 25. 3. 2016 v 13:00:00
vteřin – 14:00:00 vteřin vprostřed Všerub ve vokrouhlé vodpočinkové vokrasné
voblasti.
Více věcí věděti: Vyčkejte vyhlášení ve vzduchu, vokoukávejte webovky
www.provseruby.cz, vočíhávejte vitríny. Vnouzi volejte Václava.
Václav včetně všech vorganizátorů

Příspěvky čtenářů
Vzestupy a pády všerubského
fotbalu – 13. díl
Této situace pak v nejbližší
době využilo, několik činovníků pro
svoje skryté ambice. Během asi 14-ti
dnů byl svolán na žádost třech hráčů
z vedení mužstva mimořádný výbor.
Na výboru pak bylo sděleno hráči
Dobrým a ing. Hyrátem, aby výbor
odstoupil. Zároveň bylo sděleno,
že je již připraven nový výbor.
Tento požadavek přišel 14 dnů před
koncem soutěže. Hlavní organizátor
této akce, který je znám, že již
několikrát oddíl vedl a rezignoval,
stál v pozadí. Uvedení hráči byli jeho
mluvčími. Při rozpravě, aby uvedli
důvody, říkali, že na to nestačíme,
prakticky neuvedli nic konkrétního,
ale, že je to přání většiny mužstva.
Později se ukázalo, že to nebyla
pravda. Tento plán a požadavek
se zrodil u piva a dodnes nemohu
pochopit, že lidi, o kterých jsem
byl přesvědčen, že mají svůj zdravý
úsudek, se k tomuto propůjčili.
Tento požadavek byl po
diskusi odmítnut, protože vlastně
neměl žádné rozumné odůvodnění.
Bylo konstatováno, že se výbor nemá
za uplynulé období za co stydět.
Ale naopak. Ten, kdo bude pozorně
pročítat kroniku, na to určitě přijde
sám. Není to třeba zdůrazňovat.
Bylo nakonec domluveno, že po
skončení soutěže, bude bez odkladů
svolána výroční schůze. Výbor
předloží podrobnou zprávu za
uplynulé období a zhodnotí svoji

činnost. Potom ať si členská schůze
po rozpravě navrhne a zvolí nový
výbor. S tímto návrhem nakonec
souhlasili i ti, co původně navrhovali
odstoupení.
Pro úplnost je ještě třeba
dodat, že předtím došlo k jednomu
závažnému nedorozumění. Několik
starších, ještě však aktivních hráčů
za vedení hráče Oulíka, plánovali
založení „Staré gardy“, kterou chtěli
přihlásit do regulérní soutěže. S tím
ovšem výbor nesouhlasil. Byly zde
dluhy na zakoupenou sekačku cca
80.000 Kč. Dále řada činovníků i
hráčů měla v té době u klubu svoje
ﬁnanční pohledávky, které nebylo
možno v brzké době vyrovnat.
Členové výboru před sjednáním
těchto půjček se osobně zavázali
těm, co ﬁnance poskytli, že vrácení
těchto peněz se v budoucnu bude
přednostně řešit.
Odsouhlasením
tohoto
požadavku by stále narůstala ﬁnanční
zátěž oddílu. Na dopravu, rozhodčí,
dresy atd. Tento požadavek nebyl v
této situaci a době na místě. Nikdo
nebyl proti tomu, aby si starší hráči
zahráli, ale ne tímto způsobem.
Proto byl odmítnut.
Později se výbor dozvěděl,
že propagátoři této akce si nedali
pokoj (sami neměli u klubu, asi
až na jeden případ žádné ﬁnanční
pohledávky) a začali obíhat některé
členy výkonného výboru, aby jim
to posvětili. V několika případech
uspěli, i když předtím rozhodnutí

výboru bylo záporné. S tím pak
argumentovali. Tato situace hlavně
zapříčinila, že za tohoto stavu není
možno dále ve výboru pokračovat
v započaté práci a brát si na sebe
závazky, které pak nemůže člověk
plnit.
Předseda a sekretář oddílu
pak na základě těchto skutečností
zaujali, jednoznačné stanovisko,
že již na nastávající valné hromadě
nebudou kandidovat do výboru.
Bylo předem jasné, že postupně
dojde v klubu, ke značným potížím
po všech stránkách, což se během
roku projevilo.
Valná hromada proběhla, jak
bylo dohodnuto. Výbor zhodnotil
svoji práci vyčerpávajícím způsobem,
která byla příznivě přijata většinou
přítomných. Byli jsme některými
přítomnými členy vyzváni, jestli
míníme vážně své odstoupení. Do
poslední chvíle neměli oponenti
jasno, zda bude výbor odhlasován,
jak si naplánovali. Na schůzi jsem
pochopil, proč se žádala předčasná
rezignace výboru. Aby se předešlo
případnému ﬁasku při volbě výboru.
Vše nejobtížnější již bylo vykonáno,
oddíl slušně funguje a nastala doba,
kdy bude možné žít na výsluní.
Jsem přesvědčen, že na zvrat stačilo
málo. Mohl se podat protinávrh
na obsazení výboru, osvětlit další
argumenty, které členská základna
neznala a všechno mohlo dopadnout
jinak. U nás však nebyla již chuť a
energie. Na závěr pak byl zvolen
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připraven, i když to vlastně nebylo
právoplatné, protože schůze nebyla
usnášení schopná pro malý počet
přítomných.
Na jaře v roce 1997 se
kopaná ve Všerubech opět poroučela
do okresního přeboru, po neslavném
účinkování v druhém roce I.B třídy.
Došlo k postupnému odchodu
perspektivních hráčů do vyšších
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oddílů a neblaze na psychiku asi
zapůsobily tragické události dvou
stabilních hráčů. Brankáře Petra
Bočana, a nadějného mladého Petra
Turecka. Podle informací, které
v současné době mám se oddíl
od sestupu do okresního přeboru
permanentně zachraňuje od pádu do
III. třídy. V roce 2001 se zachránil
až při posledním zápase v Třemošné.
Hodnocení tohoto období je třeba

ponechat, těm kteří o tom více
vědí a podíleli se v těchto letech na
činnosti oddílu. Byl bych rád, aby se
v zápisech do kroniky pokračovalo,
aby další generace znaly alespoň
trochu historii kopané na Všerubech.
Musím konstatovat, že to nebylo
nijak snadné.
Vlastimil Reinwart

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 - Arboristika, kácení rizikových stromů. , tel: 733133355, email: Falkenauerj@seznam.cz
Václav Menčík - nabízí projektování v oboru elektro - rozvody NN, EZS, EPS a kamerové systémy, tel: 606613057

Soukromá inzerce
Prodám křepelčí vajíčka z domácího chovu, v prodeji od dubna, tel: 777 808 290.

Pozvánky na budoucí akce
18. 3. - posezení s hudbou V. Žákovce - od 18:00 hodin – pořádá Město Všeruby a SDH
25. 3. - Velká Velikonoční Výprava – od 13:00 hod – pořádá spolek ProVšeruby
1. 5. - Všerubská šlápota – pořádá SDH Všeruby
7. 5. - Memoriál Vendulky Fránové - Plzeň Košutka stanice HZS
15. 5. - pouť
28. 5. - Jarní městská slavnost – pořádá Město Všeruby
12. 6. - Pohádkový les na Lipovce – pořádá spolek ProVšeruby
červen - Vítání občánků – pořádá město Všeruby (termín bude upřesněn)
červen - Malování na chodníku pro malé děti – pořádá Město Všeruby (termín bude upřesněn)

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 30. 5. 2016, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 10. 6. 2016.
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