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Fotografie: Silvestrovský fotbal (31. 12. 2016, foto Petra Smetáková), Čerti
v hasičárně (9. 12. 2016, Viola Pešková), Zimní hrátky v MŠ (leden 2017,
Jana Růžková), Výherci divadelní tomboly (17. 2. 2017, Michal Široký),
Vypouštění balonků s přáními Ježíškovi (9. 12. 2016, Václav Červenka),
Všerubští čerti (5. 12. 2016, Václav Červenka), Vánoční tvoření (17. 12.
2016, Viola Pešková), Betlémské světlo ve Všerubech (24. 12. 2016, Viola
Pešková), Hasiči v Praze (3. 2. 2017, Jiří Baum Havel)
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Slovo starosty
Dámy a pánové a všichni mladí, kterých je tu také
mnoho.
Oslovuji Vás takto detailně, abyste věděli, že
je jedno, zda jste staří, mladí nebo bydlíte v Kokořově
nebo v Chrástově. Celému zastupitelstvu jde
o to, aby naše práce přispívala k dobrému
životu všech našich obyvatel. Není to vždy
snadné, ale to nikdo neočekával. Na druhou
stranu si musíme uvědomit, že doba, ve
které všechno řešil stát je pryč a každý se
musí postavit odpovědně ke svému životu a
životu své rodiny. Tím svým životem mám na mysli
i životní prostředí, ve kterém žijeme. Když budeme
okolo sebe rozhazovat odpadky, nedopalky, obaly
od všeho co sníme, nebudeme uklízet po svých psech
exkrementy, budeme pálit, co nás napadne, a budeme
si myslet, že to město nebo stát uklidí, ubližujeme
v první řadě sami sobě. Stát, město a obce začnou
nahrazovat běžnou činnost občanů a přestanou dělat
běžnou práci měst a obcí. Ačkoliv, toto nikdo nechce,
přesto k tomu občas přispíváme svým lehkovážným
počínáním.
Nyní bych Vás chtěl seznámit s několika
skutečnostmi. Tento příspěvek píši v pondělí 20. 2.,
tedy pár dní před masopustem. Masopustní průvod
má ve Všerubech tradici, tak přeji všem účastníkům
mnoho zdaru. Ostatně v sobotu ráno se uvidíme před
radnicí.
Letošní městské slavnosti připadly na den
20. 5. 2017. Budeme začínat v 10.30 a končit ve 24.00
hodin. Program bude opět bohatý a vyjmenuji některé

body programu. Děti z MŠ, Třemošenské Tremolo,
pro malé diváky Jana Rychterová, Two Voice, pan
Jablonský, Moravská cimbálovka, večer s kapelou
p. Bočana a ve 22.15 ohňostroj. Všechny Vás co
nejsrdečněji zvu do Všerub.
Dne 4. 6. 2017 je slavnost seslání Ducha svatého
a tedy pouť ve Všerubech, neboť náš kostel je zasvěcen
Duchu svatému.
Naše město získalo stavební povolení na
intenzifikaci naší ČOV. V druhé polovině roku bude
vyhlášen dotační titul a město bude žádat o dotaci.
Rozšíření naší ČOV spočívá ve vybudování dalších
dvou nitrifikačních nádrží a jedné svozové jímky na 26
m 3.
Již dříve avizovaný chodník ke škole se
posunul blíže k realizaci. V současné době probíhá
na našem úřadě územní řízení a nic nebrání v učinění
dalších kroků vedoucích k samotné stavbě.
Naše fotbalové hřiště se dočká automatické
závlahy. Práce začnou hned, jak počasí dovolí. Přejeme
našim fotbalistům kvalitní povrch pro jejich kvalitní
výkony.
Jistě jste si všimli, že když vysvitne slunce,
začíná pěkně hřát. Je to sice teprve první předzvěst
jara, ale všichni se těšíme, až se v nás rozlije teplo
jarních dní a ukáží se první květy sněženek, krokusů a
narcisů.
Přeji Vám všem jaro plné energie, lásky a
pohody.
Michal Vaněk
starosta města

Ze zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva 12. prosince 2016
Poslední zastupitelstvo roku 2016 se sešlo
12. prosince. Zásadní bylo projednání posledních
rozpočtových změn a odsouhlasení rozpočtu pro rok
2017.
Rozpočtové opatření č. 7 ze začátku října
reagovalo na to, že přišlo o 200.000,- Kč více na dani
z příjmu právnických osob, a město dostalo dotaci
34.000,- Kč na pečovatelskou službu a 22.000,- Kč
za volby do zastupitelstev krajů. Ve výdajích pak
figurovalo 25.000,- Kč na zpracování žádosti o dotaci
na bezbariérový přístup do základní školy (kterou
jsme nakonec dostali) a 20.000,- Kč navíc platby za
svoz separovaného odpadu.
Také rozpočtovému opatření č. 8 z poloviny
listopadu mělo v příjmové části neplánované vyšší
příjmy z daní. To, že se ekonomice daří, bylo vidět i
na odvodu daní. Celkem 900.000,- Kč přišlo navíc na
podílech z různých daní. Navíc 20.000,- Kč odvody
z provozu loterií, 20.000,- Kč správní poplatky, 60.000,Kč příjmy z odvádění odpadních vod a 40.000,- Kč

výnosy ze separovaného odpadu. Ve výdajích se
objevilo jen 12.000,- Kč na aktualizaci provozního řádu
čistírny odpadních vod a 15.000,- Kč navíc platby za
svoz komunálního odpadu.
Zatímco předchozí opatření schvalovala
rada města, poslední, č. 9, bylo připraveno až na
zastupitelstvo, které ho schválilo. Příjmům opět
vévodily navýšené příjmy z daní – 850.000,- Kč navíc
z různých daní, 20.000,- Kč z loterií a 10.000,- Kč na
příjmech ze stočného. Ve výdajích bylo jen 20.000,Kč na revize a opravy dětského hřiště u fotbalového
hřiště, 7.000,- Kč na hudební produkce a 6.000,- Kč
navýšení na svoz komunálního odpadu.
Přesná čísla budou známa při schvalování
závěrečného účtu, ale vypadá to, že na straně příjmů
přiteklo oproti původnímu rozpočtu o cca 4,3 miliony
Kč navíc, výdaje byly o cca 5 milionů menší. A tak
rozpočet plánovaný jako 7,5 milionu „schodkový“
(tedy s plánovaným odčerpáním části rezerv) bude
nakonec v přebytku 1,5 milionu.
Průběžné výsledky rozpočtu 2016 jsou na
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webových stránkách města (www.vseruby-mesto.cz).
Zanedlouho tam bude i rozpočet na rok 2017.
Ten se schvaloval v dalším bodě. Byl
schválen jako schodkový – příjmy jsou plánovány na
26.458.000,- Kč a výdaje na 33.449.000,- Kč. Schodek
bude hrazen z přebytků minulých let. K 1. 1. 2017
byla finanční zásoba odhadnuta na 18.000.000,- Kč.
Rozpočet byl, jako v jiných letech, sestavován značně
„konzervativně“ – tedy příjmy raději podceňovány a
výdaje raději počítány větší.
Z větších příjmů zmiňme 17,9 mil. Kč z daní,
0,5 mil Kč z těžby dřeva v městských lesích, 3,2 mil Kč
příjem bytového hospodářství.
Z větších výdajů je to 0,5 mil Kč na správu
lesů, 2,6 mil Kč na rozšíření čističky odpadních
vod, 600.000,- Kč na opravy místních komunikací,
800.000,- Kč na chodník od kapličky ke škole, 2,4
mil. Kč na chod základní a mateřské školy, 1,15
mil Kč na spolufinancování dotace na vybudování
bezbariérového vstupu do základní školy, 460.000,Kč na povinnou regulaci topného systému ve škole,
250.000,- Kč na městské a svatomartinské slavnosti,
cca 3,4 mil. Kč na bytové hospodářství, 475.000,- Kč
na veřejné osvětlení, 1,7 mil. Kč na veřejnou zeleň
a čištění obcí, 1,1 mil. Kč na dům s pečovatelskou
službou. 5,5 mil Kč spolkne místní správa a 1,1 mil Kč
zastupitelské orgány, 346.000,- Kč sbor dobrovolných
hasičů – zásahová jednotka.
Jako samostatný bod byly projednány dotace
města Všeruby jednotlivým spolkům: 45.000,- Kč
dostal spolek ProVšeruby, 40.000,- Kč SK Všeruby,
60.000,- Kč SDH Všeruby, 10.000,- Kč Všerubský
Hrouzek a 16.000,- Kč bylo určeno pro spolek Racek
Všeruby. 20.000,- Kč poslalo město Hospicu sv.Lazara

v Plzni.

V dalším bodě zasedání zastupitelstva
informoval starosta o bytových domech 330 a 331.
Stavba tohoto domu byla financována z úvěru, který
měl dotované úroky. Kvůli této dotaci byl dům ve
vlastnictví města a nájemníci svým nájmem spláceli
tuto výhodnou půjčku. Město z této transakce nemělo
žádný zisk. Po uplynutí 20 let měl být úvěr splacen
a byty se měly stát majetkem nájemníků. Bohužel se
objevila nutnost větší opravy na domě, kterou nechce
město hradit. Aby si sdružení nájemníků mohlo vzít
úvěr, potřebuje mít byty ve vlastnictví. Bylo tedy
dohodnuto, že město uhradí zbytek úvěru a za tuto
cenu (tedy doplatek půjčky) prodá byty nájemníkům.
Tato dohoda byla přijata, ale předseda bytového
družstva nadhodil problém převodu pozemku pod
bytovkou a žádal o bezplatný převod. Ing.Krupička
připomněl, že pozemek město koupilo a nemůže ho
tedy ze zákona bezúplatně předat. Zastupitelé se pak
shodli na tom, že bude město usilovat o co nejnižší
zákonnou cenu.
V bodě Různé stojí za zmínku informace
starosty o nabídce firmy Flea, která nabízí dodávku
tepla do kotelen města i s jejich správou a slibovala
městu úsporu oproti současnému stavu. Zastupitelé si
vyžádali nabídky ještě dalších firem v tomto oboru.
Pan starosta pak informoval o schvalování
projektu na rozšíření čističky ke stavebnímu povolení
a o tom, že Úřad vlády schválil dotaci městu na
vybudování bezbariérového přístupu do budovy
základní školy.
								
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Městský úřad informuje
Letní provozní doba sběrného místa ve Všerubech:
Středa     14.00 – 18.00 hodin
Sobota    10.00 – 12.00 hodin   13.00 – 18.00 hodin
Připomínáme majitelům psů povinnost zaplatit místní poplatek ze psů, který je
splatný nejpozději do 31. 3. 2017. Platbu je možné učinit na MěÚ ve Všerubech nebo po
telefonické domluvě bezhotovostním způsobem. Více na tel. 377 915 480.
Informujeme občany, že 13. 3. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin budou v zasedací místnosti MěÚ ve Všerubech
přítomné pracovnice Finančního úřadu. Možnost podání daňového přiznání.

Zprávy z matriky
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí) k 1. 1. 2016: 1354
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí) k 31. 12. 2016: 1391
V roce 2016:
se přistěhovalo 79 občanů
se odstěhovalo 48 občanů
se narodilo 12 občanů
zemřelo 6 občanů
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Vítáme nového občánka:
Petr Votýpka z Kokořova
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Václav Kučera ze Všerub
Jaroslav Frána ze Všerub

Mateřská škola
Zimní radovánky v mateřské školce
Tento školní rok se opět děti mohly těšit
na oblíbené bruslení. Kurzy se konají na zimním
stadionu v Třemošné, kde se děti zdokonalují pod
vedením zkušené instruktorky. Pro některé děti je
tento sport něčím novým, jiné se již v technice
bruslení jen zdokonalují. Hlavním cílem
je seznámit děti   hravou formou se základy
bruslení, zdokonalit jejich
pohybové dovednosti a více
u nich rozvíjet pohybové
schopnosti a koordinaci
pohybu na ledu. Zkušená
instruktorka pro ně vymýšlí
zajímavé hry, přiměřené jejich věku a možnostem. Školička bruslení ještě
neskončila a my se již těšíme na další lekci.
Mrazivé nebo pochmurné počasí jsme hojně
využívali k návštěvě tělocvičny. Dětem se moc líbilo prostředí, kde se mohly
spontánně pohybovat ve velkém prostoru. Užily si běh, skákání, překážkovou
dráhu a společné kontaktní a míčové hry. Návštěvu tělocvičny děti uvítaly a vždy
se sem budou rády vracet.
Letošní tuhá zima se nemá zatím k odchodu, a tak nezapomínáme ani na
zvířátka, která potřebují naši pomoc, především teď v
zimě. Pravidelně chodíme přikrmovat zvířátka do lesa a
přisypáváme zobání ptáčkům na naší zahrádce.
Zimní období nám nabízí nekonečné možnosti
pohybových aktivit. Proto jsme měli velkou radost, když
konečně napadl sníh a my se mohli vydat na sjíždění
kopce na lopatkách. Kdo si zrovna neužíval jízdu z
kopce, stavěl sněhuláka, dělal stopy do
sněhu. Oblíbenou zábavou mezi dětmi byla i koulovačka.
Přejeme dětem, ať jsou zdravé a ještě si užijí dalších
zimních radovánek.
Martina Šmídlová, Veronika Chmelařová

Základní škola
Workshop DEPO 2015 – 19. 10. 2016
V říjnu se žáci 6. a 9. třídy naší školy
účastnili exkurze do DEPA2015, kde Integrovaná
škola živnostenská pořádala workshopy pro žáky
základních škol.
V areálu DEPA2015 byly vystaveny práce žáků
z oboru Návrhář, jejich kresby, malby, fotografie i
hotové oděvy, takže bylo na co se dívat.
Při samotných workshopech si děti mohly
vyzkoušet tzv. plackování, neboli výrobu vlastní

placky. Zájemci si mohli ušít jehelníček, vyrobit
maňáska z plsti nebo květinovou ozdobu z organzy.
Seznámili jsme se zde s metodou sítotisku a někteří
si odnášeli domů tričko nebo tašku s originálním
potiskem. Zajímavá byla práce na grafickém tabletu,
na němž si mohli jednotlivci vytvořit originální návrh
vlastního oděvu. Největší úspěch měl mini ateliér,
kde děvčata druhého ročníku zájemce nalíčila, půjčila
rekvizity a následně vyfotografovala. Ostatně líčení i
práci s fotoaparátem si děti mohly samy vyzkoušet,
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Žáci 9. ročníku se při této příležitosti mohli
zeptat studentek i pedagogů ze střední školy na to,
co je nejvíce zajímá v souvislosti s talentovými a
přijímacími zkouškami na SŠ.
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Díky tomuto workshopu jsme prožili
nezapomenutelný den plný kreativity a získávání
nových poznatků. Všem, kteří se na přípravě podíleli,
patří náš nevýslovný dík.
Jolana Blechová

SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby
S novým číslem našich pravidelných novin
zdravím všechny čtenáře. Sbor dobrovolných hasičů
ve Všerubech vstoupil do nového roku 2017 tradičně
Řádnou valnou hromadou. Při tradičním setkání jsme
zhodnotili uplynulý rok 2016 a určili směr činnosti
pro rok nový. A bohužel se i naposledy rozloučili
s dlouholetým velitelem a starostou našeho sboru
Jaroslavem Fránou - čest jeho památce.
Ze zprávy podané na
valné hromadě vyplynulo, že
mimo skutečností, o kterých
jste četli v průběhu roku
pravidelně v mých článcích, se
členové sboru v loňském roce
podíleli nebo přímo pořádali 28
akcí a odpracovali téměř tisíc
brigádnických hodin.
Jednotka sboru
dobrovolných hasičů měla i
díky Vám klidné vánoce bez
mimořádných událostí. Členy jednotky nyní čeká
pravidelná odborná příprava, potřebný výcvik a
nezbytné lékařské prohlídky. Velitelé a strojníci budou
muset svoji kvalifikaci obhájit před zkušební komisí
HZS. Z technických záležitostí je třeba připravit
všechna vozidla na každoroční STK. Práce je pro
všechny dostatek, a pokud máte zájem o činnost
v JSDH najde se i pro vás. Stačí se jen domluvit na
telefonu 724181189 případně e-mail jaroslav.frana@
volny.cz .
Kolektiv mladých hasičů od vydání posledního
čísla Všerubských listů zvládl dvě soutěže. V neděli
4. prosince se jedno družstvo zúčastnilo Mikulášské
střelby na čerta v Ledcích. V soutěži jednotlivců si
v konkurenci dvou set závodníků, ve střelbě z luku
vystřílela 6. místo Nelly Maškovská. Ve střelbě

z foukačky stačilo 21 bodů na 9. místo pro Nikolu
Eretovou. Ve střelbě ze vzduchovky Vašek Široký
nastřílel 25 bodů, které stačily na 12. místo. V soutěži
bylo 32 družstev mladších žáků, nám se podařilo
229 body vystřílet 2. místo a na vítězství chyběly
pouze dva body. První soutěží v novém roce byla
Uzlařská regata v Horní Bříze. Soutěže se zúčastnilo
83 závodníků ve čtyřech kategoriích. Získali jsme dvě
bronzové a po jedné stříbrné a jedné zlaté medaili.
O pololetních prázdninách si
zájemci z řad mladých hasičů
udělali výlet na akci Ledová
Praha. O prodlouženém víkendu
jsme navštívili Muzeum policie,
Království železnic, Mořský svět
a Národní muzeum. V pátek
jsme prošli Královskou cestu
od Staroměstského náměstí
až na Hradčanské náměstí.
Večer nás čekala procházka po
Hradčanech a Novém světě
za pražskými pověstmi. Při procházce jsme potkali
několik staropražských strašidel. Sobotní večer patřil
koncertu Děti dětem v Kongresovém centru, jehož
hlavním hostem byla Heidi Janků. Mladé hasiče nyní
čeká Zimní závod v Oboře.
Mikulášské soutěžení se konalo v hasičské
zbrojnici 3. prosince za účasti 46 závodníků. Soutěžilo
se v pěti disciplínách a čtyřech kategoriích. Celkovými
vítězi se stali v kategorii do šesti let Vašík Baum, do
dvanácti let Vašek Široký. V kategorii do patnácti let
zvítězila Naďa Smejkalová a v kategorii od šestnácti
let Zděnka Hodinová.
V současné době náš sbor připravuje maškarní
bál pro děti.
			
Jaroslav Frána
starosta SDH

SK Všeruby
Z činnosti SK Všeruby (prosinec 2016 – únor 2017)
S rokem 2016 jsme se rozloučili již tradičně, a
to silvestrovským fotbálkem – Staří vs. Mladí. Nikoho
jistě nepřekvapí, že se vše vrátilo do starých kolejí
a staří opět vyhráli a oplatili tak mladým porážku
z loňského roku. Těšili jsme se opět hojné účasti, a
hráli jsme na celé hřiště, když si našlo cestu na náš
stadion něco kolem 30 fotbalistů, a několik místních

diváků.
Nový rok se pomalu začal rozjíždět, a
rozhodně jsme nezačali lenivět a pustili jsme se zatím
jen do nedělních fotbálků, kam nás chodilo cca 10
fotbalistů. Postupem času se přidal trénink ve čtvrtek
a nyní v únoru již i v úterý. Začátkem února se přidali
do tréninkové dávky menší výběhy, které se budou
zvětšovat, aby tým byl připraven na jarní sezónu,
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která se nám již blíží. Na konec března máme opět
naplánované soustředění.
Tak jako již bývá pravidlem v únoru, konala se
valná hromada za účasti 33 členů SK a zástupců SDH a
města Všeruby. Vzhledem k tomu, že nás během roku
opustil z výboru Marek Zábraha a na valné hromadě
skončil s činností ve výboru i Pavel Tureček, museli
jsme náš výkonný výbor vhodně doplnit. Jednohlasně
byli odsouhlaseni námi navrhnutí členové Václav
ČERVENKA a Michal LÖWY.
Nový výbor se hned další týden sešel a začal
řešit přípravu týmu na jaro. Snažíme se dotáhnout
do konce přestup hráče Petra Macha s Kunějovic a

hledáme optimální variantu do brány pro A mužstvo.
Cílem pro nadcházející období je stabilizovat
klub finančně, ať už pomocí dotací nebo shánění
nových sponzorů, což není v dnešní době jednoduché,
i když je v okolí tolik podnikatelů. Jako další cíl je
dostat do optimální formy naše travnaté hřiště, aby
bylo jako dříve.
Naši nejmenší trénují úterý a čtvrtek v místní
tělocvičně, kde první hodinu jsou mladší a další
hodinu chodí starší děti. Postupem času plánujeme
chodit i ven na umělou trávu, ale to závisí na počasí.
			
Jiří Balvín

Spolek ProVšeruby
Vypouštění balonků s přáními Ježíškovi
Tak jako každý rok, i ke konci roku 2016 jsme přihlásili Všeruby do celorepublikové akce, kdy se na
povel z rádia Impuls vznesou ze stovek míst v jeden okamžik tisíce
balonků, které letí k Ježíškovi, aby věděl, jaká má splnit přání.
Proto jsme se v pátek 9. 12. 2016 odpoledne sešli ve Všerubech na
náměstí. Celkem jsme nafoukli 196 balonků, některé ulétly ještě před
signálem, některé vůbec nevzlétly, protože si je někteří účastníci
schovali na památku. Nakonec v 15:15 hod ze Všerub odletělo 175
balonků. Samozřejmostí byl svařák a teplý čaj a také malá sladká
odměna pro všechny dětské účastníky.
Celou akci jsme průběžně dokumentovali, fotografie si můžete
prohlédnout na www.provseruby.cz.
Vašek Červenka
Vánoční tvoření a kino
Na zlatou sobotu 17. 12. 2016 jsme připravili pro malé i velké vánoční tvoření s filmovým překvapením.
V našem nedostavěném kulturním domě jsme v místnosti, kde se normálně hraje ping-pong, připravili několik
stanovišť, na kterých si každý mohl vyrobit různé výrobky s vánoční tématikou – vánoční stromeček z korálků,
střapatý vánoční stromeček, papírovou vánoční
vločku, vánoční hvězdu, vánoční přání nebo vánočního
fousatého skřítka. Samozřejmostí bylo občerstvení
připravené Jardou Fránou a překvapením byly
palačinky připravované přímo na místě.
Po skončení tvoření se všichni přesunuli do
kinosálu, kde jsme předtím zrekonstruovali poškozené
plátno a promítli jsme animovaný dětský film Hodný
Dinosaurus. Jako ve správném kině nechyběla
kinoreklama, kvalitní dunivý zvuk a obraz přes celé
plátno.
Poděkování z naší strany patří Helence a Alence
Reinwartovým, které na naší prosbu neváhaly a připravily jedno stanoviště na tvoření.
Fotografie z tvoření je možno si prohlédnout na www.provseruby.cz.
Vašek Červenka
Zveme všechny na volné bruslení na Zimní stadion v Plzni na Košutce. Pro
všechny ze Všerub a okolí jsme pronajali ledovou plochu na sobotu 11. 3. 2017
v době od 12:30 do 13:30 hod. Když si budete chtít zabruslit, tak přijďte a u
vstupu na ledovou plochu řekněte heslo: Nejkulaťoulinkatější žížala žužlá
žoužel v louži a můžete bruslit úplně zadarmo.
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Ze života města a okolí
Žákovský koncert ZUŠ
V předvánočním čase se 14. prosince v 17: 00
všerubský kinosál opět rozezněl tóny kytary, flétny
a klavíru. Děti ze základní umělecké školy si pod
vedením svých učitelů připravily pestrý program
složený z klasického repertoáru od doby renesance až
po současnost, objevily se ale též melodie z pohádek a
vánoční atmosféru navozující koledy.
Na pódiu se vystřídali účinkující od těch
nejmladších (děti z první třídy), pro které byl koncert
jejich vůbec prvním veřejným vystoupením, až po ty

nejstarší (již téměř dospělé). Přes drobné chybičky,
které se občas vloudily, podaly všechny děti krásné
výkony a mohly si vychutnat zasloužený potlesk od
publika, které je přišlo podpořit.
Vánoční koncert je za námi, ale děti se v novém
roce opět pustí do trénování nových skladbiček, aby
mohly znovu potěšit svým vystoupením všechny
příbuzné, kamarády a ostatní návštěvníky dalšího
koncertu, který se uskuteční v létě.

Kulturní dění v prosinci
Prosinec v našem městě byl velmi bohatý na
různé akce. Tak alespoň zkráceně několik slov k jejich
připomenutí.
Vše začalo 27. 11. rozsvícením stromku na
náměstí, poté v kostele sv. Ducha vystoupil sbor
JENTET se svými vícehlasými úpravami spirituálů
doprovázených kytarou a kontrabasem.
9. 12. se konalo další posezení s hudbou
Václava Žákovce. Kdo si našel čas mezi pečením
vánočního cukroví a úklidem, zavítal do hasičárny
a neprohloupil. Vládla dobrá nálada, zpívalo se,
tanečníků byl opět plný sál. Zazněly koledy i vánoční
písně a pak přišlo překvapení v podobě příchodu
Mikuláše, čerta a anděla, kteří od hostů požadovali
básničky a následně rozdávali odměny. Z mého
pohledu to byl velmi vydařený večer. Další posezení
se bude konat na jaře, a kdo ví, třeba tentokrát přijde

velikonoční zajíček.
14. 12. v kinosále zazněla hudba žáků ZUŠ
Plasy. Tento vánoční koncert stojí za návštěvu,
přestože na jevišti nestojí přímo vaše ratolest. I tak
jsme si užili nevšední zážitek.
17. 12. vánoční tvoření – velmi příjemné
odpoledne s vůní čerstvě smažených palačinek a
pohodové vyrábění různých dekorací, následovalo
promítání filmu pro děti v kinosále. Kdo nechtěl do
kina, mohl zajít na druhý Vánoční koncert poslechnout
si gotické renesanční tradicionály a vánoční písně
v podání skupiny TURDUS.
24. 12. jsme si mohli odnést do svých domovů
plamínek Betlémského světla. Rozdávalo se opět
v kostele sv. Ducha a večer zde proběhla tradiční
Půlnoční mše.

Knihovna města Všeruby
My, čtenáři klasických knih, máme štěstí,
že v našem městě sídlí
knihovna. Jedna místnost
v ZŠ na náměstí, kde
od roku 1999 vládne
pan Václav Krýsl, je
plná starších, ale i
nových moderních
románů, životopisů,
knih s turistickou či
přírodopisnou tématikou
a samozřejmě knih pro
děti. Pan knihovník
ochotně poradí s výběrem,
má přehled, velmi mile
až nostalgicky jsme
zavzpomínali na knihy
„dříve a dnes“. Vzhledem
k tomu, že naše knihovna
spadá pod knihovnu města Plasy, která k nám
pravidelně expeduje výměnou cca 60 knih, mají

čtenáři stále přísun nových titulů. V současné době
knihovna čítá cca 150 aktivních čtenářů. Neplatí se zde
žádný členský poplatek,
půjčování je zcela zdarma.
Otevřeno je každou neděli
od 15.00 do 16.00 hodin.
Samozřejmostí je veřejný
internet.
Na závěr bych
chtěla pozvat všechny, co
nezanevřeli na klasické
knihy, vás všechny, kteří
si dokáží vychutnat
vůni nové knihy a máte
rádi šustění stránek, ty,
kteří s oblibou potěžkají
knihu v ruce a nechají se
vtáhnout do jejího příběhu,
přijďte, naše knihovna má
co nabídnout.
Viola Pešková

I. Šarlingerová

Viola Pešková
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Tak jak velí tradice, i v poslední den roku 2016
se na našem fotbalovém stadionu uskutečnilo tradiční

fotbalové rozlučkové silvestrovské fotbalové utkání
„Staří vs. Mladí“. Kolem 10. hod se sice v mrazivém,
ale o to více slunečném počasí začali scházet
reprezentanti uvedených týmů. Přicházely legendy
– např. Míra Mecera, Jarda Zeman, Ruda Herák,
Honza Leheň, přicházeli také současní hráči – Dušan
Majer, Honza Hyrát, Kuba Herák, a i zástupci nové
Divadelní představení Lijavec
V pátek 17.2. v kinosále nám Trnovský
divadelní umělecký soubor TRUS zahrál oblíbenou hru
Divadla Járy Cimrmana - Lijavec, hru s opravdovým
deštěm, o čemž se přesvědčili diváci předních řad
doslova na vlastní kůži. Jak již jsme zvyklí z her Járy
Cimrmana, představení je rozděleno na dvě části.
Úvodní seminář měl nyní podobu spíše besedy o
následné hře. Přednášející nám nejprve vysvětlili
pojem herberk, dozvěděli jsme se, jak se Cimrman
stal folklórním autorem se zaměřením na anekdoty,
přiblížili jeho pobyt ve vězení a v sirotčinci. Osvětlili,
proč nejsou v souboru ženy a zahráli kratičkou hru
Nestyda Hausner.

Po přestávce, kdy byly slosovány vstupenky
z předprodeje, následovala samotná hra. Vypráví
o herberku, kde se jedné deštivé noci sešel vrchní

VŠERUBSKÉ LISTY
nastupující generace – bratři Paškové, Robík Smeták,
Pepa Dubský, Petr Kotva a spousta dalších. Celkem se
na hřišti objevilo 31 hráčů.
Hrálo se na menší branky na
skoro celé hřiště. Utkání mělo zpočátku
vyrovnaný průběh, ale nakonec se
projevila zkušenost. První (a vlastně i
vítěznou) branku vstřelil asi 30 minut
před koncem utkání za „Staré“ Míra
Mecera a v posledních deseti minutách
výhru „Starších“ potvrdili Midhat Džilič
a Dušan Majer a „Staří“ nakonec zvítězili
3:0. Po celou dobu utkání jsme se mohli
občerstvit výborným poctivým svařákem
(dle receptu Rudy Heráka a Jardy Zemana)
a následně následovalo občerstvení v naší
restauraci Muňári. Servírovala se kolena,
zelená, rozebrali jsme celý rok a připravili taktiku na
rok příští, na rok 2017.
Podrobnou fotografickou reportáž můžete
zhlédnout na http://provseruby.rajce.idnes.
cz/2016_12_31_silvestrovsky_fotbal/.
Vašek Červenka
inspektor všech sirotčinců s porodním dědkem
Formánkem. Příchozí poručík Pihrt vnáší do hry
anekdoty a mlynář vstupuje se svým problémem.
Občas velmi trefně situaci okomentuje neochotná
správcová. V průběhu hry se dozvídáme, že se
nejedná o klasické divadelní představení, ale o tzv.
psychodrama, které sehrávají obyvatelé starobince

pod Cimrmanovo vedením. Toto léčebné divadlo, což
je Cimrmanův vynález, jim má pomoci vyrovnat se
s psychickými problémy.
Opravdu zdařilá hra v podání TRUSu
rozesmála nejednoho diváka a na oplátku specifický
smích jedné divačky rozesmíval herce na jevišti.
Spokojeni byli i výherci tomboly, kde se jako hlavní
cena vylosovala permanentka pro dvě osoby na
všechna představení v letošním roce. Čekají nás další
čtyři. Srdečně zveme každého z vás.
Viola Pešková
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Příspěvky čtenářů
Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 12. závěrečný
díl 1995 – 1996
Poslední dobou jsem byl několikrát vyzván,
že popisování života fotbalového klubu nebylo
dokončeno. Není zveřejněno, jaké události se v té
době odehrály včetně závěrečné fotografie. Tímto
se omlouvám, protože v minulém roce jsem byl
indisponován nemocí. Všechny tyto informace jsou
však uvedeny v kronice klubu.
V roce 1995 se nám po celkem dobrých
výsledcích v okresním přeboru naskytla příležitost
postoupit do I. B třídy. Celý rok jsme se s Heřmanovou
Hutí přetahovali o 1. a 2. místo v tabulce. Ve 24. kole
Heřmanova Huť prohrála a Všeruby se na ni bodově
dotáhly. Oba kluby
měly tehdy 55 bodů.
V předposledním
zápase pak Všeruby
vyhrály v Nýřanech 2:1.
Velmi dobrý výsledek,
který některé příznivce
Heřmanovy Huti po
utkání přiváděl až ke
vzteku. Počítali s naší
prohrou za pomoci
rozhodčího.
Rozhodující
utkání se pak mělo
hrát na hřišti Všerub,
které v té době hrály
ještě na hřišti v Trnové.
Těsně před zápasem
jsme se dozvěděli, že
delegovaný rozhodčí
pan Kopřiva byl
odeslán jinam na zápas
a byl nahrazen panem
Kučerou, všem známý
svými praktikami.
Při zápase
nastal totální propadák.
Hunčice hrály jako o postup, i když v té době měly
pouze 38 bodů. Asi rozhodčí Kučera roztřásl našim
hráčům kolena. Nastalo ohromné zklamání a chuť
zapomenout na fotbal u některých hráčů i činovníků.
Prohráli jsme 4:0.
Nepovedený závěr v okresním přeboru byl
v oddíle na zasedání podrobně projednán bez oslav,
na které se všichni těšili. Na závěr kapitán Oulík
přislíbil, že napíše článek do redakce, protože při
zasedání vyplynuly určité okolnosti, které nebyly

všem známy, toto pak splnil.
Pátek 23. června 1995
Začalo se blýskat a nakonec svitla naděje. Na
základě odstoupení několika oddílů ze soutěží a to
hlavně z finančních důvodů, mělo pravděpodobně
dojít v některých skupinách k postupu oddílů i
z druhých míst. Po několika jednáních na ČMFS ZČ
bylo nakonec rozhodnuto, že vhodným postupujícím
do I. B třídy skupiny D pro soutěžní ročník 1995
- 1996 bude mužstvo KZJ SK Všeruby. Jelikož se
jednalo o postup z okresního přeboru z 2. místa, okres
požadoval zaplatit navíc 4000 Kč. Tento požadavek byl
námi obratem splněn. Tak započala nová éra a hlavně
zatím nejslavnější období všerubské kopané.
V této době nám
Sokol Trnová oznámil,
že už nám nebude
propůjčovat hřiště a
museli jsme hledat jinou
náhradu. Změnu jsme
domluvili se Sokolem
Malesice na 1,5 roku.
Za tuto dobu jsme byli
již schopni dokončit
opravu našeho hřiště.
V I. B třídě
jsme vydrželi 2 roky,
potom nastal sestup
zpět do okresního
přeboru tak, jak to
u vesnických klubů
bývá pravidlem. Oddíl
odehrál řadu různých
zápasů a jeho výkonnost
postupně upadala, až
se A mužstvo sešlo
s B mužstvem ve IV.
třídě. Tento stav trval
jeden rok a od té doby
výkonnost opět začala
růst a v současné době A
mužstvo podává stabilní výkony a možná se naskytne
znovu příležitost postupu. Na závěr přikládám
fotografii tehdejšího mužstva a činovníků. Někteří již
odešli a nehrají, někdo již zemřel a současná činnost
a výsledky budou tématem dalšího vedení, které
v současné době vede klub.
Touto zprávou uzavírám kroniku, kterou jsem
o této etapě sestavil.
Vlastimil Reinwart
tehdejší člen výboru KZJ SK Všeruby
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Soukromá inzerce
Umíš licitovaný mariáš a chceš si zahrát? Ozvi se na telefonní číslo: 731 188 222 – Miroslav Brixi.
Milí spoluobčané,
rády bychom Vás oslovily s nabídkou autobusového zájezdu na divadelní představení do Prahy. Jednalo
by se o víkendové termíny. První zájezd by se mohl uskutečnit na podzim 2017. Také bychom rády věděly, o jaký
žánr by byl největší zájem (muzikál, činohra, opera, balet, opereta ...). Podle Vašich přání bychom pak vybraly
nejvhodnější představení v některém z pražských divadel.
Pokud byste rádi jeli, prosíme, ozvěte se na tel: +420 604 840 598 nebo na email fleisnerova@seznam.cz.
Samozřejmostí je, že se můžou zúčastnit i Vaši známí, přátelé a příbuzní.
Štěpánka Walterová
Eva Brunerová

VŠEBAZÁREK

prodej nejen dětského zboží
dne 18. 3. 2017 od 8:00 do 14:00 hod v nové budově městského archivu
Zájemcům o prodej na bazárku nabízíme možnost pronájmu prodejní plochy (stůl
cca 2,2 m x 0,5 m ) za cenu 50,- Kč – rezervace předem na tel. 604 840 598. Ozvěte se
prosím co nejdříve, počet stolů je omezen.

Masopust 2017
Masopust – den bujarého veselí, kdy chodí
maškary po městě, vyhrává muzika, tančí se, haleká,
spořádá se plno dobrot a pije se s (M)mírou občas i
přes míru.
Náš masopust začal jako obvykle hekticky,
kdy se sešli dobrovolníci v Pivnici Muňári, někteří
dobíhali v posledních minutách, fofrem se maskovali,
fotily se společné fotky a průvod mohl vyrazit na
náměstí. Tam proběhl tradiční svatební obřad nevěsty
a ženicha, starosta předal vládu nad městem až do
půlnoci maskám a začala ta pravá veselice. Slunečné
počasí bylo přímo objednané, masek se sešlo kolem

50, všichni mooooc povedení, Kecal udával krok a
tempo, jeptiška, mnich, partička Šmoulů, klan indiánů,
myslivec se svým hlídacím psem Šarykem (s kozou),
vodníčci, motýlci a což teprve ctihodné paničky a
šviháci všerubští… Náročná cesta městem skončila
opět v pivnici na hřišti, kam došli jen ti nejodolnější.
Poděkování patří muzikantům, kteří neúnavně
hráli, SK Všeruby, kteří Masopust pořádali, zvlášť
velký dík patří všem, kteří maskám otevřeli a nabídli
pohoštění, a kteří přispěli miminku na plenky.
DĚKUJEME a těšíme se zase za rok.
Viola Pešková

několik historických fotografií z masopustu z doby přesně neurčené
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Seznam šikovných osob
Seznam našich spoluobčanů, kteří „něco“ umějí a kteří se přihlásili s tím, že chtějí v tomto seznamu být uvedeni.
Tento seznam bychom stále chtěli aktualizovat, takže v případě zájmu pište na adresu redakce a my Vás do tohoto
seznamu zařadíme:
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 - Péče o vzrostlé stromy, rizikové kácení , tel: 733133355, email: Falkenauerj@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

Pozvánky na budoucí akce
4. 3. - Maškarní bál pro děti – 14:00 hod v hasičárně, pořádá SDH Všeruby
11. 3. - Volné bruslení – zimní stadion Plzeň-Košutka, 12:30 - 13:30 hod, pořádá spolek ProVšeruby
24. 3. - posezení s Václavem Žákovcem v hasičárně, pořádá město Všeruby
20. 5. – slavnosti města
4. 6. –pouť
červen – vítání nových občánků, termín bude upřesněn
červen – Pohádkový les, pořádá spolek ProVšeruby, 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 listů Vám
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bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 26. 5. 2017,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na 9.
6. 2017.
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