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Fotograﬁe: SK Všeruby - postup do II. třídy (18. 6. 2016, foto
Renata Strnadová), Všerubské „holky“ - cvičení (20. 6. 2016, foto
Lenka Smejkalová), Koncert ZUŠ (25. 5. 2016, foto Václav Červenka), ZŠ Všeruby - výlet (24. 5. 2016, foto archiv ZŠ Všeruby),
Vítání občánků (6. 6. 2016, foto Jana Nolčová), Klenovická jarní
brigáda (2. 4. 2016, foto Lenka Eretová), Vystoupení MŠ na městských slavnostech (28. 5. 2016, foto Václav Červenka)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou městské slavnosti. Každý, kdo se jich
zúčastnil, může hodnotit, jestli se mu líbily nebo ne.
Protože nejsem zrovna specialista na slohové
útvary, pročítám si slova starostů přede mnou a
už jsem došel až do ročníku 2012 červen. Bylo
to číslo, které vyšlo po třídenních oslavách 800
let Všerub. Náš bývalý pan starosta tam říká:
„Mám za to, že by si Všeruby jednou za rok, byť
v menším, takovou akci zasloužily.“ Vzhledem
k tomu, že letošní oslavy byly v pořadí už páté
a z toho 4 x je připravoval minulý pan starosta, a také
protože na tyto oslavy chodí stále velké množství lidí, je
to jasný signál k tomu, začít připravovat městské slavnosti
na rok 2017.
Chci z tohoto místa poděkovat všem složkám
i všem jednotlivcům, kteří s organizací a přípravou
městských slavností pomáhali. Dále bych chtěl vyslovit
díky speciálně naším hasičům, kteří nás krmili jídlem za
vysloveně lidové ceny. Děkuji, že k tomuto přistupujete

jako ke službě lidem a ne jako k možnosti se obohatit.
Máme za sebou slavnosti a máme za sebou také
akci propojení sportovního areálu s centrem města. Mám
za to, že se poslední neupravený vjezd do Všerub výrazně
změnil k lepšímu. Také se povedlo předělat schody a
plochu na fotbalovém hřišti, které už hrozily tím, že se na
nich někdo zraní. Vše je pěkné a nové a doufám, že to bude
dlouho sloužit k radosti nás všech.
Dívám se na kalendář a zjišťuji, že před sebou
máme poslední měsíc školního roku. Naši maturanti už asi
složili zkoušku z dospělosti. Všem blahopřeji a přeji, ať se
jim splní jejich plány do budoucnosti. Našim dětem přeji,
ať ještě stihnou poopravit výsledky svých studií, aby si
mohly užívat prázdniny, jak se patří. Jen prosím, vyhněte
se destruktivním činnostem ve městě a okolí.
A nám všem ostatním přeji hezkou dovolenou,
hodně zdraví a dobrou náladu.

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Kateřina Tyrová ze Všerub
Rozálie Baumová ze Všerub
Veronika Baumová ze Všerub
Veronika Machová ze Všerub
Václav Opatrný ze Všerub
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Roman Kraus ze Všerub
Věra Šimandlová ze Všerub

Mateřská škola
Hry s počítačem i knihami
V březnu jsme do školky dostali nový počítač
pro děti MAGIC BOX. Je to obdoba interaktivní
tabule, kterou mají žáci v ZŠ. Promítáním na měkkou
projekční plochu, která leží na podlaze, se ponoříme
do interaktivního světa. Formou her získávají děti nové
informace z různých oblastí vzdělávání, plní úkoly a
správnost svého rozhodnutí si pomocí interaktivní tužky
ověří. Pro děti je práce s počítačem zábavou, při které se i
mnoho naučí a promítání na zem je pro ně přirozenější.
Využíváme počítač hlavně pro předškolní
děti. Vzdělávací interaktivní CD odpovídají našemu
vzdělávacímu programu, výběr přizpůsobujeme
aktuálním tématům a využíváme jej i k logopedické
prevenci s dětmi.

Michal Vaněk
starosta města

- 3Hry s počítačem děti baví, ale zároveň
nezapomínáme na získávání vědomostí z knih. V dubnu
jsme byli s dětmi navštívit místní knihovnu, kde nám
pan Krýsl ochotně dovolil prohlížet knihy a seznámil
děti, jak si zde knihy půjčovat. Návštěva knihovny byla
pro děti dalším pěkným zážitkem a zároveň poučením.
Jinak dětem pravidelně předčítáme z knih, jsou to
hlavně pohádky, ale i dětské encyklopedie, další naučné
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knihy a prohlížíme si knižní ilustrace. Ve školce jich máme
dost, ale také si děti nosí své oblíbené knihy z domova.
Jsme rádi, že i na rozloučení se školkou dostávají děti
knihu, kterou obdrží z rukou pana starosty.
Snažíme se, aby děti získávaly ke knihám i počítači
dobrý vztah a uměly z obojího čerpat nové vědomosti,
poznatky a zkušenosti.
Jana Růžková

Čarodějnický rej a návštěva kouzelníka v mateřské škole
Poslední dubnový den je označen jako dnem pálení čarodějnic a stavění májky. Jedná se o prastarý lidový
zvyk, který dal lidem možnost, aby se mohli sejít, zapálit oheň a oslavit příchod jara. Letošní zimu i naše mateřská
škola zakončila tradičně, jak už po mnoho let bývá,
a to programem čarodějnický rej. Na tento den se
naše děti nesmírně těšily a do příprav se zapojila
celá jejich rodina. Maminky si daly s dětmi
práci a pořídily jim kostýmy, které co nejblíže a
nejvěrohodněji symbolizovaly pohádkovou bytost,
a to čarodějnici. Byly to nejrůznější strašidelné
modely a bylo se na co dívat. Třída Žabiček a
Zajíčků se shromáždila na náměstí ve třídě Tygříků,
kam k nim na návštěvu přišel dědek s bábou
s připraveným programem. 22. duben je uznaným
svátkem Dnem Země, a proto byl pro děti připraven
program k aktuálnímu tématu, a to třídění odpadu. Děti
příjemně překvapily a předvedly veliké znalosti. A jako
veliká odměna byla pro ně připravená bohatá hostina
a pak následovala čarodějnická diskotéka. Dopoledne
jsme si všichni moc užili. A abychom měli na tento den
památku, protože se jedná o každoroční tradici, proběhlo
na závěr focení. Tento den měl veliký úspěch, děti mají
na co vzpomínat a všichni se již teď těšíme na příští slet
čarodějnic.
V květnu nás ve školce u Tygříků navštívil
kouzelník se svojí šikovnou asistentkou. Pro děti si
připravili spoustu zajímavých kouzel a triků. V dětských
očích se objevil úžas nad neskutečnými kouzly. Tu něco zmizelo a tam zase cosi přibylo, co tam dříve nebylo. Všechny
děti nevěřícně sledovaly dění kolem sebe, zapojovaly se do programu a dokonce si mohly některá kouzla samy vyzkoušet.
Měly pak neskutečnou radost, když se kouzlo povedlo. Nakonec jsme všichni odcházeli s myšlenkami, jak jen to ten pan
kouzelník udělal�
Veronika Chmelařová
Šlápotka, pěší výlet do Radimovic a slavnosti města
S příchodem krásného jara a blížícího se konce školního
roku nás čekalo hned několik dalších akcí. Ty jsme si užili, jak se jen
dalo!
Nejprve jsme, jako každoročně, uspořádali u příležitosti DNE
MATEK, naší již osvědčenou, ŠLÁPOTKU S MAMINKOU. Pečlivě
jsme ve školce vytvářeli dárečky, které by maminky potěšily. A že jsme
si dali záležet! Voňavá mýdla a pěnové koule do koupele jistě našim
maminkám a možná i tatínkům udělaly radost. Nejprve jsme však
museli společně projít trasu značenou fáborky a splnit úkoly, které na
nás na jednotlivých stanovištích čekaly. Cesta nás dovedla až k cíli,
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kde na nás čekala sladká odměna, diplom a slíbený dáreček pro maminku. Počasí nás letos sice trošku potrápilo, a tak
jsme museli plánovanou akci o týden odložit, avšak vše se nakonec podařilo a prožili jsme společně pěkné odpoledne.
Nejstarší děti se vydaly na pěší výlet do Radimovic. Vyrazili jsme už brzy ráno a posvačili obklopeni přírodou u
HADÍ STUDÁNKY. Poté jsme pokračovali po cestě, krásnou jarní přírodou, až do Radimovic. Počasí nám přálo. Cestou
jsme viděli spoustu zvířátek. Pozorovali
jsme krávy a jejich telátka, daňky a kozy.
Došli jsme až do vesnice, kde bydlí naše
kamarádka Eliška. Ukázala nám svůj dům,
psího kamaráda a přichystala nám sladké
překvapení. Děkuji touto cestou Elinky
rodičům, že mysleli na všechny a udělali
nám velkou radost. Prohlédli jsme si zdejší
náves, rybník a kapličku a odpočinuli
si ve stínu stromů. Když jsme vyčerpali
veškeré zásoby a sladkosti, které skrývaly
naše batůžky, byl čas vydat se na cestu
zpět. Dopoledne nám krásně uteklo a my
spěchali na oběd a zasloužený odpočinek
do naší školky.
Čekaly nás SLAVNOSTI MĚSTA VŠERUB. Na ty jsme se, jako vždy, pečlivě připravovali. Když už se konečně
nachýlil čas našeho vystoupení, byli mnozí z nás
nervózní, jestli se vše podaří tak jak má. Postupně
všechny 3 třídy předvedly pásmo písní, básní a
tanečků. Vystoupení zakončily nejstarší děti, které
se závěrečnou písní rozloučily a ukončily celý náš
program. Děti měly radost ze zdařilých výkonů a
doufáme, že jsme potěšili Vás všechny, kteří jste se
na náměstí sešli. Děkujeme za Váš potlesk, který je
nám velkou odměnou!
Dnů do začátku prázdnin sice ubývá, avšak nás čeká ještě spousta akcí. Ale o nich zase příště.
Jana Růžková, Silvie Pražmová
Výlet do ZOO
Jaro k nám přišlo a probudilo přírodu ze zimního spánku.
A ta je doslova v plném proudu. Počasí si s námi letos
ještě trochu pohrává, ale sluneční paprsky již dokáží
zahřát. Nejen dospělí, ale především děti vnímají obrovské
změny v přírodě, které
nastaly. Při každodenních
procházkách
pozorují
drobné živočichy, objevují
nově vykvetlé květiny,
keře a stromy. I ty nejmenší
dětičky se snaží poznávat
neznámé.
Všechny
děti vedeme k tomu,
aby přírodu chránily.
Abychom dětem život
v přírodě názorně ukázali,
domluvili jsme výlet
do zoologické zahrady.
Jednalo se o předem
připravené téma – putujeme se zvířátky. Programem výletu
byla Afrika. Dne 13. dubna byl přistaven autobus a odvezl
děti do Zoologické zahrady v Plzni. Jednalo se o dopolední

program, který se konal v pavilonu Afrika. Program byl
zajištěn průvodkyní. Ta doprovázela děti kolem zvířátek,
poskytovala jim potřebné informace a odpovídala na
jejich zvídavé a všetečné otázky. V zoologické zahradě
se bylo na co dívat. Viděli jsme ptactvo, tygry, lvy, žirafy
a jiná zvířátka. Dětem se
moc líbil pavilon opic,
byly nadšené. Dopoledne
nám bohužel uběhlo jako
voda. Před odjezdem
zpátky do školky proběhla
ještě malá svačinka a pak
jsme se s neskutečnými
zážitky vrátili zpátky do
mateřské školy. Kupodivu
se i počasí vydařilo, byl
nádherný teplý den a děti
uléhaly k odpolednímu
spánku s obrovskými
dojmy. Všichni se společně
radujeme z povedeného výletu a těšíme se na příští.
Veronika Chmelařová
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Základní škola
Cestování je potřeba!
V hodinách zeměpisu, českého jazyka, cizího
jazyka… prostě „ve škole“ žáky učíme, učíme, učíme. Jak
moc jsou někteří naším učením „zasaženi“, občas zjistíme
při pravidelném cyklistickém kurzu. Jen několik příkladů.
Cestou domů:
„Koukejte se vpravo, uvidíte Hlubokou.“
„To je ta velká díra v zemi, paní učitelko?“
V Českých Budějovicích se přepřahá vlak.
„My jedeme zpátky?“ (jeden žák)
(druhý mu odpovídá) „Ne, to jenom otočili koleje.“
Při vlastivědě a zeměpisu žáci mapu pravidelně
otvírají, ale jet podle ní a neztratit
se, to je jiná. Neztratili jsme se!
Někteří dokázali sledovat trasu
bezchybně, proto jsme mezi
rybníky nezabloudili a viděli
i největší z nich Rožmberk,
město Nové Hrady, Novohradské
hory, pomník Emmy Destinové,
Exkurze do Zoologické a botanické zahrady v Plzni
Stejně jako v minulém školním roce i letos
zakoupila naše škola permanentku do Zoologické a
botanické zahrady v Plzni.
Permanentka obsahovala 300
jednotlivých vstupů (250 do ZOO
a 50 do Akvatery na Palackého
náměstí). Do zoologické zahrady
se tak podívali nejen žáci prvního
a druhého stupně, ale i děti
z mateřské školy. Permanentka
umožňovala
volný
vstup
spojený s výukovým programem
pro skupinu žáků nebo třídu.
Jednotlivé výukové programy byly
metodicky zaměřeny na konkrétní
věkovou kategorii dětí a byly doplněny didaktickými
aktivitami, pomůckami a pracovními listy.
Exkurze do zoologické zahrady probíhaly během
celého školního roku a výukové programy byly voleny
podle probírané látky: Žáci šestého ročníku se seznámili
Výlet plný překvapení
Je konec května a to je čas výletů. Žáci 1., 2. a
3. třídy tuto tradici letos odstartovali. Trasu jsme měli
naplánovanou skvěle - zámek v Hořovicích, prohlídku
Koněpruských jeskyní a zastávku u Matěje a Kuby
- medvědů z Berouna. Velké překvapení přišlo hned
při příjezdu k zámku, neboť hlavní vchod byl zcela
zatarasen vysokými závějemi krup z předchozího večera.

Stříbřecký most. Projeli jsme se po obou kamenných
mostech mezi Starou a Novou Hlínou. Pochopit význam
Zlaté stoky a všech rybníků, mezi kterými jsme 4 dny
kličkovali, nám mimo jiné pomohli na Střední škole
rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni.
Cesta podle mapy nebyla jedinou schopností,
kterou žáci museli prokázat. Kromě fyzické kondice, kterou
potvrdili 175 ujetými kilometry, si museli povléknout
postel, zabalit věci, objednat si v restauraci, hospodařit
s penězi a v neposlední řadě slušně se chovat mezi lidmi.
Doufáme, že osobní zkušenost bude mít větší efekt než
získávání informací jen ve školních lavicích.
Iva Vébrová a Lenka Kučerová

s expozicí „Madagaskar“, dozvěděli se o místních
endemických druzích a o ekologii tamější krajiny. Žáci
sedmého ročníku navštívili „Českou řeku“, kde poznali
typické druhy sladkovodních ryb
a se zájmem pozorovali vydru
říční. Osmý ročník se seznámil
s programem „Šelmy“ a devátý
ročník si prošel stálou expozici
v Akvateře s komentovanou
prohlídkou
o
bezobratlých,
obojživelnících a plazech. Letošní
návštěvy zoologické zahrady
zakončili žáci prvního stupně
prohlídkou statku Lüftnerka a
povídáním o chovu, užitku a
domestikaci domácích zvířat.
Absolvované exkurze v doprovodu lektorů
zajímavě zpestřily výuku všech ročníků. Žáci se současně
dostali do bezprostředního kontaktu s domácími i
cizokrajnými druhy živočichů a rostlin.
Petra Hajšmanová
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Přesto jsme o prohlídku nepřišli a vchodem pro
zaměstnance jsme se dostali do objektu. Prohlédli
jsme si zámecké prostory a muzeum historických
hraček. Pak jsme se přesunuli ke Koněpruským
jeskyním, kde jsme všichni byli uneseni jejich
nádhernou krápníkovou výzdobou. Vychutnávali
jsme si i zvláštní pocit být 40 m pod zemí. Na
poslední zastávce nás potěšili, bohužel, už jen dva
medvědi z večerníčků pana Chaloupka. Počasí nám
přálo a s nakoupenými suvenýry i kupou zážitků
jsme se vrátili do Všerub.
Hana Vildová, Eva Pašková a Alena Švecová
Veteráni
Během již tradičních květnových slavností ve
Všerubech měla naše škola příležitost pohostit majitele
veteránů. Jejich spanilá jízda okolím Plzně měla řadu
zastávek. Ta všerubská byla nejdůležitější, protože ve
školní jídelně je čekala knedlíčková polévka a výborný
guláš. Krásné automobily a motocykly rozmanitého
stáří a značek parkovaly v areálu školy, kde si je mohli
návštěvníci podrobně prohlédnout. Řada jejich majitelů
přijela v dobovém oblečení, což bylo velmi působivé.
Po dobrém obědě, kávě a koláčcích se kolona přesunula
k Boleveckému rybníku do Plzně. Organizátoři akce byli
s naší pohostinností velmi spokojeni.
Jaroslav Cafourek

SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby

Vážení spoluobčané, opět nadešel čas dalšího
výtisku Všerubských listů. Úvodem bych Vás jménem
jednotky sboru dobrovolných hasičů města požádal o
zvýšenou opatrnost při všech aktivitách spojených s
užíváním si slunných letních dnů. Osobně si
také rád užiji příjemný letní večer u grilu nebo
táboráku, ale před ulehnutím ke spánku je
nutno každý otevřený oheň vždy řádně uhasit.
Nikomu z vás by se jistě také nechtělo následky
opečení buřtů či příjemného posezení u grilu
řešit těsně po půlnoci nebo v časných ranních
hodinách. Všichni hasiči, ať ti dobrovolní ze
Všerub a okolí, nebo profesionální z Plzně,
si radši užijí léto u vody či na výletě než při
zásazích způsobených něčí nedbalostí.
Nyní něco málo k činnosti jednotky SDH města. Od
posledního vydání Všerubských listů zasahovala jednotka
u dvou mimořádných událostí. První byl požár rodinného
domu ve Všerubech, který byl ohlášen 15. března ve 3,30
hod., naše jednotka zasahovala společně s HZS Plzeň. Na
místo zásahu byly povolány i jednotky z Horní Břízy a
Stýskal. Místo zásahu ve Všerubech každý bezpečně
pozná i po uplynulých třech měsících, jelikož majitel
rodinného domu neuznal za vhodné stavbu vhodným
způsobem zabezpečit přesto, že byl několikrát upozorněn.
Části poškozené střechy, případně další uvolněné tašky,

mohou ohrožovat chodce na chodníku u kapličky.
Druhou mimořádnou událostí byl přívalový déšť v pondělí 6.
června odpoledne. Členové jednotky v průběhu odpoledne
provedli vyčištění horských kanalizačních vpustí a v
některých případech i pročištění běžných vpustí v obci.
Od ledna probíhá školení a výcvik jednotky
každou první neděli v měsíci. Ne vždy s
kladným ohlasem u všech jejích členů. V
současné době má jednotka 13 členů, jak
bylo uvedeno v minulém čísle, nebráníme
se příchodu dalších aktivních občanů.
V neděli 16. května, tedy o
Všerubské pouti, se konala okrsková soutěž
požárních družstev v Nevřeni. Protože
pánové o soutěž nejevili zájem, soutěže
se zúčastnilo pouze družstvo žen. Děvčata
zvítězila v obou disciplínách i v celkovém pořadí.
Kolektiv mladých hasičů od března deﬁnitivně
opustilo družstvo starších, jehož členové postupně ukončili
činnost bez udání důvodu. Družstva mladších a přípravky
se zúčastnila v březnu branného závodu O pohár starosty
SDH Úněšov. Na trati cca 4 km z Hvoždan do Číhané
je čekalo třináct stanovišť s různými úkoly. Přípravka
zvládla trať v doprovodu Majdy a Martina sice s drobnými
chybami, ale oni se to jistě do příště doučí. Mladším se
podařilo zvítězit v uzlové štafetě, ve štafetě požárních
dvojic získali místo druhé. Bohužel na opačném konci
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hodnocení znamenalo 6. místo. V dubnu družstva vyrazila
do Manětína na požární útoky dle mezinárodních pravidel
CTIF. Přípravka doplněna Zuzankou, která už chodí do
školy, musela startovat v kategorii mladších jako Všerubské
béčko. Na výsledku se podepsaly i změny v sestavě družstva
provedené přímo na soutěži, protože jak to bývá čím dál
častěji ten, kdo trénuje, na soutěž nejede a naopak. Áčko v
prvním pokusu dosáhlo času 80,09 bez trestných bodů. Ve
druhých pokusech se je podařilo předběhnout pouze dětem
z Horního Hradiště. Druhé místo z
dvaceti osmi účastníků je výborný
výsledek.
Druhý víkend v květnu již
tradičně patří Memoriálu Vendulky
Fránové. I při letošním ročníku
soutěžili dorostenky a dorostenci
ve výstupu na cvičnou věž a běhu
na 100 metrů překážek. Náš sbor
reprezentovala Naďa Smejkalová a
Tereza Jelínková. Naďa s ohledem
na to, že starší skončili svoji činnost, měla na trénování
času dost, a proto se přihlásila i na disciplínu výstup na
věž. Při svojí premiéře získala 3. místo. V běhu na 100
metrů obě získaly místo čtvrté. V neděli čekaly mladé
hasiče požární útoky u Globusu. Na startovní listině bylo
přihlášeno 31 družstev. Vše vyšlo tak jak bylo natrénováno,
jediné co neklaplo, byl nástřik terčů. Čas 26,11 stačil jen na
13. místo. Další týden těsně před poutí jsme se zúčastnili
soutěže v Horním Hradišti. Lyžařský slalom jsme zvládli
na místě sedmém, požární útok opět nevyšel dle představ.
V celkovém pořadí jsme obsadili 7. místo z dvaceti tří
zúčastněných družstev. Poslední květnovou soutěží bylo
okresní kolo hry Plamen v Trnové. Ve dvou dnech proběhly
čtyři disciplíny. K výsledkům byly přičteny výsledky
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podzimního kola a v celkovém pořadí jsme získali páté
místo. V současné době do družstva přibylo několik
nováčku a všichni společně se připravujeme na poslední
soutěže před prázdninami v Horní Bělé a Mrtníce.
V průběhu března se náš sbor podílel na
zajištění maškarního bálu pro děti a pro seniory posezení
s Václavem Žákovcem v hasičské zbrojnici. V dubnu jsme
zorganizovali dovoz májky a následně zajistili občerstvení
30. dubna při jejím hlídání. Prvního května jsme pořádali
již devátý ročník Všerubské šlápoty. Při Memoriálu
Vendulky Fránové jsme měli
zástupce ve skupině rozhodčích
v technické četě a v neposlední
řadě jsme zajišťovali občerstvení.
Při městských slavnostech jsme se
podíleli na stavbě a úklidu stanů.
Poslední akcí byl prozatím dětský
den.
V únoru si mnozí z vás vyslechli
rozhlasovou relaci, která byla
součástí soutěže Českého rozhlasu
„Dobráci roku.“ 10. června bylo západočeské regionální
kolo ukončeno vyhlášením výsledků. Bohužel žádného
velkého úspěchu jsme nedosáhli. O pořadí rozhodovali SMS
zprávy odeslané vždy v týdnu po odvysílání rozhlasového
medailonku. 105 hlasů, které jste nám zaslali, stačilo na 36.
místo. Všem, kteří nás podpořili, děkuji za jejich hlasy.
V létě se chystáme na tradiční akce. První sobotu
v červenci se koná Formanský den v Hunčicích. Ti, kteří
nás chtějí podpořit a fandí našim družstvům, budou mít
možnost 17. září na soutěži o Pohár mladých hasičů a
noční soutěži požárních družstev.
Jaroslav Frána
starosta SDH

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
duben - červen 2016.

„OKRESNÍ PŘEBOR“ - nemůžu začít jinak než
oznámit, že naše mužstvo „A“ postoupilo do okresního
přeboru. Po loňském postupu do III. třídy jsme prohlásili,
že to není konečná stanice. A také
se to potvrdilo a pod vedením
trenérů Jardy Zemana a Pavla
Turečka se opět podařilo vykopat
postup a tím jsme splnili cíl,
který jsme si dali před sezónou.
Po podzimní části, kdy se zdálo,
že není nemožné postoupit,
přišly první jarní komplikace
v podobě ztráty prvních bodů a
zranění našich klíčových hráčů. To se ukázalo jako klíčové
v boji o první místo a skončili jsme druzí. I přes některé
klopýtnutí musím vyzdvihnout některé hráče. Nemůžu
sem vypisovat všechny, kteří se podíleli na postupu, ale

za zmínku snad stojí, že ze všech 116 vstřelených gólů dal
Honza Hyrát a Jakub Herák dohromady 50 gólů.
Na jaře se dařilo i mužstvu „B“. Při občasném
doplnění kádru hráči z Áčka většinou odjížděl soupeř ze
Všerub s debaklem. Ač se to nezdá, hlavním motorem
béčka byl Ruda Herák, který
pomáhal mladším klukům
a držel střed zálohy. Letos
béčko skončí na 4. místě, což
je úspěch, který tu dlouho
také nebyl.
Mužstvo
dorostu
dohrálo jarní část spíš
z
povinnosti.
Bohužel
pro příští ročník se nám
nepovede postavit znovu dorost, nemáme na to dostatek
mladých kluků.
Co se týče dětí, tak u nich je vidět velký pokrok.
K žáčkům se připojil jako trenér Michal Löwy a přinesl
s sebou hodně zkušeností pro ty nejmenší. Od příštího
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a starší přípravku. V oblasti dětí se nám vcelku daří, a
protože máme teď hodně
silné ročníky 2004 a
2006, tak konečně budou
oni ti nejstarší a budou
důstojným soupeřem pro
ostatní. Tak jak tomu bylo
i v posledním zápase, kdy
přípravka nadělila Dolní
Bělé debakl v podobě
7:2, a slavili jsme první
vítězství v soutěži.
4. června proběhl
dětský den ve spolupráci s hasiči Všeruby a MÚ Všeruby.
Pro děti bylo připraveno spousta atrakcí a sladkých
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odměn.

Během jarní části sezóny došlo k opravení areálu
před
kabinami,
byla
položena nová zámková
dlažba, schody na hřiště,
a v blízké době přijde
i nové posezení místo
vypůjčených laviček.
Na konec bych
chtěl poděkovat Šarlotě
Herákové za neskutečnou
obětavost pro fotbal, za
vedení dorostu, za pomoc
při organizaci dětského
dne a hlavně za všechno, co pro nás dělá. Díky.
Jiří Balvín

spolek ProVšeruby
Velká Velikonoční Vodpolední Všerubská Výprava
Tak jsme premiéru naší nové akce zvládli.
„Trochu“ nám nepřálo počasí, neboť historicky první volný
velikonoční pátek ve Všerubech propršel. Ale i tak se našlo
28 odvážných voděodolných
dětí, které spolu se svými
rodiči přišli na start a pokusili
se najít velikonočního zajíčka
dle našeho tajného návodu.
Některým to dalo zabrat
a trvalo jim to déle, někteří
v nouzi volali „Václava“, který
jim pomohl, ale nakonec jsme
se všichni sešli v cíli - v naší
hasičárně.
Tady
každého
z malých účastníků odměnil
velikonoční zajíček nějakou
tou sladkostí a vajíčkem s
překvapením, velcí se zahřáli vydatnou gulášovkou a
Pohádkový les
Po
zkušenostech
z loňského ročníku, kdy nám
na Pohádkový les přišlo 115
dětských účastníků, jsme se
letos pořádně připravili a jak se
ukázalo, ještě že tak. Ale pěkně
od začátku. Předpověď počasí
na neděli 12. 6. nebyla právě
nejoptimálnější, ale termín byl
dán, plakáty byly vyvěšeny a
sms rozeslány. Kolem 12 hod
jsme s Petrem Foltýnem pěkně
při přípravě pohádkové trasy v
lese zmokli, ale byli jsme rádi,
že jsme zmokli my a ne účastníci

malým žlutým bonusovým nápojem.
Po chvilce odpočinku si každý mohl zkusit
vyrobit za odborného dohledu mistra košíkáře svojí vlastní
originální pomlázku, nebo si za pomoci nalepovacích očí
a černé ﬁxy ozdobit vlastní
mimoňovou kraslici.
Ze strany pořadatelů patří
velký dík Jardovi, Jirkovi a
Václavovi za skvěle zvládnutý
catering. Ze strany mé patří
velký dík Míše za uvaření
a obarvení 100 vajíček na
žlutomodro, Dáše za přípravu
stanovišť, Jindrovi s Monikou
za ochotu s učením účastníků
plést pomlázky a Elišce za to,
že vydržela přehřátí organismu
v zajíčkovském kostýmu.
Vašek Červenka

- 9-

VŠERUBSKÉ LISTY

„Pirátské plavby kolem světa za 80 minut.“ Tak jsme
totiž letos náš pohádkový les nazvali – v lese většinou
nebyly pohádkové postavy známé
z pohádek a večerníčků, tak jak
v minulých letech, ale postavy, které
reprezentovaly jednotlivé státy či
světadíly.
A tak poté, co se děti na
stanovišti v Čechách zapsaly u
Honzy na startu, u Máni si vyrobily
pirátské vybavení a od Franty se
nechaly pirátsky potetovat, vypluly
na plavbu po zeměkouli. V Japonsku
jim gejšy pomohly napsat své jméno
japonsky, v Grónsku Eskymáci učili
děti chodit ve sněžnicích, v Austrálii
Krokodýl Dundee spolu s původním
obyvatelem maorského vzhledu
ukázali dětem, jak skákat v pytlích
jako klokani, v Himalájích děti
přelézaly přes Mt. Štaﬂe a slaňovaly
z K2, v Africe dvě sličné černošky
oděné do sukýnek z provázků a
podprsenek z kokosových ořechů skládaly s dětmi puzzle
z afrických zvířátek, v Americe za dohledu kovboje a
indiána děti střílely z luku, v Turecku zase břišní tanečnice
pod dohledem sultána učily děti tančit a zkoušely jejich
smysl pro rytmus, na ledovém návrší dva kanadští hokejisté
trénovali s dětmi práci s hokejkou a pukem a v Egyptě
královna Kleopatra spolu s oživlou mumií zkoušely, jak
děti projdou poslepu bludištěm v pyramidě. Po splnění

všech těchto úkolů nakonec děti spolu s rodiči zakotvily
v přístavu u pirátů, kde se jim po vyslovení správného
hesla otevřela truhla s pokladem a děti
si mohly vybrat odměnu za zdárně
ukončenou plavbu. Pak již jenom
kolem břehu dopluly do přístavu, kde
dostaly pamětní list a také poukázku
na občerstvení v restauraci Lipovka,
které s profesionálním přístupem
připravil p. Greiner spolu se svým
personálem.
Velkým potěšením (ale i
velkým závazkem a spoustou práce)
je pro nás pořadatele to, že na
naše akce neustále chodí víc a víc
účastníků, letos se pohádkové plavby
zúčastnila dokonce i jedna účastnice
až z Francie, celkem jsme na startu
zaregistrovali 141 dětí.
Závěrem nezbývá než všem
kamarádům a známým poděkovat za
ochotu, že na sebe navlékli kostýmy
a strávili nedělní odpoledne v kůži
někoho jiného. Velké poděkování patří paní Vlkové ze
Zdravotní pojišťovny MV ČR, která neváhala a věnovala
nám spoustu dárků, kterými jsme doplnili truhlu s poklady,
a velký dík patří také panu Greinerovi z restaurace Lipovka
za to, že se tak profesionálně postaral o občerstvení všech
účastníků. Fotky pořízené naším dvorním fotografem si
můžete prohlédnout na www.provseruby.cz.
Vašek Červenka

Mokrá galuska
Jako tradičně, letos již pošesté, zveme všechny cyklisty, ješitné soutěživce,
odvážlivce, děti, diváky a spoluobčany na Mokrou galusku 2016 neboli přejezd na
kole přes hasičskou nádrž po kvalitně houpavé, široké a bezpečné lávce. Pro nejlepší
budou připraveny hodnotné ceny, pro ostatní kvalitní pokoukání a spousta možností se
od srdce pořádně zasmát, a samozřejmě – bude i překvápko. Takže neváhejte, zrušte
dovolenou a v sobotu 6. 8. 2016 odpoledne přijďte do Všerub k hasičské nádrži.
Za ProVšeruby se těší Vašek Červenka

zprávy z Klenovic
Klenovice 900 let - Slavnostní odhalení pamětního kamene
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Klenovice - jsme malá víska rozlohou, ale velká srdcem, je zde vystavěno na 40
domů a nezabíráme rozlohu ani 4 km2. Obyvatelé jsou jako jiní, ale jsou mezi nimi ti,
kteří obec udržují žijící, dýchající právě srdíčkem. Přijeďte se podívat. Kolem návsi je
zřejmé, že nám záleží na tom, jak to u nás vypadá. Uvědomujeme si, že to děláme pro
sebe, abychom se cítili dobře a příjemně se nám tu pobývalo. Ať už jsme obyvatelé s
trvalým pobytem nebo do vsi dojíždíme na chatu či chalupu užít si volna.
První písemné zmínky o Klenovicích se datují od roku 1115. Loňským rokem
jsme pomyslně přeťali pásku 900 let a v sobotu dne 21. května 2016 jsme díky ﬁnanční
podpoře města Všeruby příjemně strávili sobotní odpoledne. Pan starosta Michal Vaněk
slavnostně odhalil pamětní kámen, promluvil k přítomným občanům a pak už jsme jen
pili, jedli a dobře se bavili.
Lenka Eretová
SPOLEČENSTVO MORYBUNDUS - dění obce Klenovice

S jarem jsou spojeny
velikonoční svátky. Koleda probíhá
hromadně dětmi různých věkových
kategorií, které jsou natěšené na
vajíčka, sladkosti a občasnou
korunku na přilepšenou. S košíčky,
pomlázkami a koledou obejdou
vesnické starousedlíky.
Stavění máje je u nás
spojeno spíše se setkáním,
posezením,
pokecáním
a
samozřejmě odstartováním doby
táboráků a večerů s grilováním
než s pálením čarodějnic. Letošní
přípravu májky provázelo padání
sněhu, stavění pak už bylo za
hezkého počasí. Někteří jedinci
dokazují oblibu tohoto zvyku tím,
že hlídají májku do časných ranních
hodin. Nutno říci, že jejich počet
každým rokem ubývá.
Lenka Eretová

Zimní
měsíce nám příliš
radovánek nepřinesly, o to víc jsme
byli rádi, když zamrzl na vsi rybník.
S velkým nadšením jsme nazuli
brusle a po chvilce rozježdění
jsme
si zahráli hokej - malí i velcí.
Tradicí a naši první větší akcí je brigáda
z počátku jara - doba, kdy zima ustupuje
a příroda se začíná probouzet. Po čase
několika zimních měsíců se sem tam
objeví nepořádek v podobě odhozené pet
lahve podél cesty apod. Všichni, kterým
záleží na čistotě obce a jejího okolí, se
pustí do úklidu - a tak i letos děti obešly
vesnici a posbíraly odpadky, ostatní
shrabali trávník nebo štěrk z cest. Zahradní
komando se pustilo do odplevelení skalky
a vysadilo několik nových trvalek do
prostoru kolem klubovny Morybundus.
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Ze života města a okolí
Žákovský koncert ZUŠ
V prostorách všerubského kinosálu se 25. května v 17:00 uskutečnil
žákovský koncert ZUŠ. Návštěvníci koncertu se mohli zaposlouchat do tónů
klavíru, kytary nebo ﬂétny (zobcové i příčné). Nechyběla ale také ani hra na
akordeon či sólový zpěv.
Na koncertě zazněly kromě skladeb z klasického repertoáru též
melodie z pohádek, ﬁlmů a muzikálů. Všechny děti se na vystoupení pod
vedením svých učitelů pečlivě připravovaly a předvedly velice pěkné
výkony, za které sklidily zasloužený potlesk.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude opět použit na nákup dárků
pro absolventy ZUŠ a žáky, kteří se umístili na předních místech okresních
a krajských kol soutěží ZUŠ, ale i mezinárodních soutěží.
Žákovské koncerty se pořádají tradičně dvakrát do roka, na další se
můžeme těšit opět před vánocemi.
I. Šarlingerová, učitelka ZUŠ Plasy

Příspěvky čtenářů
Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 14. díl
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. Pro závěrečný přehled je ještě třeba uvést několik
statistických údajů.
HOSPODA
Zatím se v hospodě MUŇÁRI vystřídali čtyři dlouhodobí nájemci - p. Libuše Turečková, p. Pavel Šubík, p.
Stanislav Bača, p. Jan Štafurik.
BRANKÁŘI
Jsou uvedeni pouze ti hráči, kteří chytali alespoň celou jednu sezónu. Václav Fornous, Jaroslav Purkart, Josef
Gótz, FrantišekBočan, Vlastimil Reinwart , Pavel Červenka, Josef Brož, Jan Sýkora, Pavel Šubík, Petr Bočan, Tomáš
Dvořák, Jiří Sloup.
TRENÉŘI
Jan Majer, František Šesták, Josef Gótz, Jaroslav Bešta, Alois Herák František Bočan, Václav Chodora, Petr
Kortus, Josef Mojžíš, Jan Sýkora, Zdenek Oulík, Vojtěch Vaněk, Luboš Vejvoda, Luboš Želinský, Petr Komanec, Petr
Dobrý. Někteří uvedení v průběhu doby trénovali více období.
Uvedený přehled různých aktivit, které jsou potřebné pro tento sport představuje značnou plejádu jmen. Řada z těchto
lidí svojí nezištnou aktivitou, a to hlavně v dřívější době určitě přispěla k dobrým výsledkům a jménu Sokola Všerub.
Dnes je již trochu jiná doba a většinou se všechno přepočítává přes ﬁnance. Názor na tento stav ať si laskavě udělá každý
sám.
ZÁVĚR
Na počátku, když jsem byl v roce 2001 osloven p. Brixi a Divišem, zda bych nedokázal jako pamětník něco
stvořit, co by se mohlo nazývat jako kronika kopané Sokola Všeruby, jsem po určitém váhání přikývl. Až později, když
jsem se tímto úkolem začal zabývat, jsem zjistil, jak těžký závazek jsem na sebe uvalil. Není vůbec jednoduché po tolika
letech psát o této události. Snažil jsem se trochu tuto dobu přiblížit, aby ji dnešní lidé pochopili, abych na významné lidi
nezapomněl, nikoho se nedotknul a přitom uvedl, alespoň ty nejdůležitější okolnosti, které provázely po dobu více jak
50 let výše uvedený oddíl. V této době prošlo Sokolem a klubem velké množství dnes již bezejmenných obětavých lidí,
kteří se snažili o zviditelnění všerubského fotbalu. Provázely je jeho vzestupy i pády. Snad se mi to trochu podařilo. To
ať posoudí jiní. To, co je sepsáno, není tabu. Hodnocení se při dnešní počítačové technice nechá vždy vhodně doplnit,
nebo rozvinout.
Na kopanou ve Všerubech jsem nikdy nezanevřel oproti jiným i přesto, co se v závěru roku 1996 odehrálo. Jsem
schopen s každým komunikovat, ať je to kdokoliv, bude-li chtít. Když jezdím směrem na Plzeň, nebo opačně, vždycky
se mi hlava otočí směrem ke hřišti a mám radost, jak pěkně vypadá.
V závěru musím říci, že jsem velmi vděčen matce ,,Přírodě“, že mi umožnila v letech 1948-1949 budovat
začátky hřiště a klubu a že jsem se mohl podílet i na dokončování tohoto stadionu.
Vlastimil Reinwart
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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:
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:
Falkenaurj@seznam.cz
Václav Menčík - nabízí projektování v oboru
elektro - rozvody NN, EZS, EPS a kamerové
systémy, tel: 606613057
Jarda Frána - revize prodej a servis hasících
přístrojů a požárních zařízení - mobil 724 181
189

Soukromá inzerce
Prodám křepelčí vajíčka z domácího chovu ve Všerubech, tel: 777 808 290.

Pozvánky na budoucí akce
Formanský den Hunčice – 2. 7. 2016
Mokrá Galuska – 6. 8. 2016 – pořádají ProVšeruby
Soutěž O pohár Mladých hasičů + noční požární útoky dospělí - 17. 9. 2016 – pořádá SDH 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

ROČNÍK VI, číslo 2/2016

listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 16. 9. 2016, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 1. 10. 2016.
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