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Slovo starosty
Vážení� spoluobčané,
není� to tak dlouho, co jsem zde psal, že podzim
je ještě daleko a že nyní� nás čeká období� prázdnin a
dovolených. Za 3 týdny začí�ná podzim a prázdniny a
doba odpočinku jsou za námi. Věří�m, že jste si všichni
při krásném létě udělali alespoň chví�li volno a využili
teplé počasí� při stanování�, koupání� a jiných letní�ch
aktivitách.
Přichází� nový školní� rok a tak přeji
všem, kteří� se ještě na jakémkoliv vzdělávací�m
stupni nachází�te, mnoho studijní�ch úspěchů
a dobré učitele a profesory.
V minulém čí�sle Všerubských listů
jste dostali přihlašovací� lí�stek do nového SMS
systému. Je tomu tak i v tomto čí�sle. V současné době
máme registrováno 280 obyvatel. Tato moderní� služba
neumožňuje pouze posí�lat SMS zprávy. Dokáže rozesí�lat
maily, dokáže provádět minireferenda a hlavně dokáže
komunikovat nejen město k občanovi, ale také občan
k městu. Stačí� si na svůj chytrý telefon nainstalovat
aplikaci mobilní rozhlas + zmapuj to a přes název
města a své telefonní� čí�slo se přihlásit do aplikace a
pak stačí� zhotovit fotografii třeba výmolu v silnici,
napsat komentář a během chví�le mám připomí�nku i
s fotkou na stole. Použijte, proto prosí�m, své telefony a
nainstalujte si pří�slušnou aplikaci, aby se tato moderní�
komunikace i u nás stala běžnou.
Nachází�me se v poslední� třetině roku a tak
Vám také napí�šu, jak postupují� naše investiční� záměry.
Přes léto je trochu problém poshánět všechna úřední�
vyjádření� k daným projektům, ale i tak se nám povedlo
dokončit stavební� povolení� na Bezbariérové úpravy
budovy školy ve Všerubech. Nyní� proběhlo výběrové
ří�zení�, ve kterém byla vybrána realizační� firma a během
další�ch 70 dní� bude celý projekt zrealizován za finanční�
podpory ministerstva školství�.
Stejně tak se dopracoval kompletní� prováděcí�
projekt intenzifikace naší� Č� OV. Je vydané stavební�
povolení� a v měsí�ci září� má být vypsán dotační� titul na

odpadní� vody, do kterého spadá i naše intenzifikace.
Jakmile dostaneme pří�slib peněz, následuje už jen
výběrové ří�zení� a realizace.
Projektová dokumentace na dobudování�
kulturní�ho domu je kompletně hotová. Stavební�
povolení� bude vydáno během týdnů. Výběrové ří�zení�
na dodavatelskou firmu by mělo proběhnout koncem
září� a doufáme, že stavební� práce začnou následně.
Určitě jste si všimli, že naše hřbitovní� zeď je
v katastrofální�m stavu. Někde už spadla, jinde padá a je
naprosto jisté, že musí�me začí�t s postupnou obnovou.
Na hřbitově bude také nutné pokácet přerostlé thuje
a odstranit některé už zdegradované náhrobky. Tyto
práce budeme provádět během listopadu. V letní�m
období� jsme nechali opravit naše mí�stní� komunikace.
Jednalo se o mí�stní� komunikaci Všeruby-Radimovice,
silnice do Chrančovic a do Popovic.
V měsí�ci záři opět „zaplátujeme“ komunikaci do
Chrástova a komunikaci v Klenovicí�ch „k chatám“.
Projektová dokumentace k realizaci chodní�ku
ke škole je hotová a je vydáno územní� rozhodnutí�.
Ve všech budovách základní� školy byla
nainstalována nová regulační� technika ústřední�ho
topení�. Povinnost této regulace vyplývá ze zákona, ale
také z potřeby efektivně regulovat teplo pro komfort
pro žáky i pro ekonomický pří�nos pro město.
Jak vidí�te, práce je před námi hodně, ale
nesmí�me zapomí�nat také na zábavu. 11. listopadu 2017
budou již tradiční� Martinské slavnosti. O programu Vás
budou informovat jiní�.
Zábava byla i o prázdninách. Mám na mysli 7.
roční�k Mokré galusky, který se dí�ky perfektní� práci
všech organizátorů opět povedl. Děkuji všem, kteří�
pracovali na pří�pravě i těm, kteří� se zúčastnili klání�.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál
teplý, vlhký, barevný podzim, milé sousedy a hodně
zdraví�.
					
Michal Vaněk
starosta města

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo se sešlo 28. června na radnici.
Na začátku se projednávala rozpočtová opatření� č. 5 a
6. U první�ho z nich stojí� za zmí�nku pří�jem 42.000,- Kč
z vrácené DPH, z výdajů pak 100.000,- Kč Kč navýšení�
částky za rekonstrukci topného systému základní� školy,
kde jsme povinni zajistit regulaci topení�. Podobně
zastupitelé o 40.000,- Kč zvýšili částku na automatické
závlahy na fotbalovém hřišti. Na SK Všeruby dolehly
celostátní� problémy fotbalu a tak se zastupitelé rozhodli
uvolnit 30.000,- Kč z rozpočtu města pro SK Všeruby.

Za 50.000,- Kč nakoupí� město novou multifunkční�
tiskárnu. Ačkoli jde o poměrně velkou částku, vyjde
nákup laciněji, než pronájem tiskárny, který jsme měli
dosud.
U rozpočtového opatření� č. 6 byly důležité
výdaje 60.000,- Kč na vybudování� malé úpravny vody
v Chrančovicí�ch, kde se již nedala voda použí�vat, jak
byla znečištěná. O 15.000,- Kč ví�c stál svoz komunální�ho
odpadu a o 60.000,- Kč ví�c provoz sběrného mí�sta.
Zastupitelé se shodli na tom, že provoz sběrného mí�sta
je stále dražší�, jak ho využí�vá čí�m dál ví�ce lidí�, ale stojí�

Ze zastupitelstva
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to za to, že se netvoří� černé skládky v okolí� města.
Další�m bodem byl prodej bytového domu č. p.
330 a 331. Jedná se o 16-ti bytový dům u DPS. Tento
dům postavilo město z dotace a jeho hodnotu spláceli
nájemní�ci měsí�ční�mi splátkami. Tento dům potřebuje
opravit střechu. Město nechce investovat do takové
opravy. Obyvatelé domu jsou ochotni si na tuto opravu
půjčit, ale na to musí� být dům v jejich vlastnictví�. Za
tí�m účelem musí� nájemní�ci doplatit zbytek z ceny
domu 1.313.000,- Kč. Za pozemky pod domem se už
na minulých zastupitelstvech zastupitelé dohodli chtí�t
symbolickou cenu 1.000,- Kč, na každý byt, tedy celkem
16.000,- Kč. Obě tyto transakce zastupitelé schválili.
Pan Martin Klimeš zažádal město o prodej části
parcel 1226/6 a 1253/4 . Protože jedna část byla kdysi
cestou, vyžádali si radní� mí�stní� šetření�, které provedl
p. Falkenauer. Z něj vyplynulo, že pokud by měla
vzniknout cesta, daleko snáze půjde nově vytvářenou
ulicí� a dál po městských pozemcí�ch. Nic tedy nestálo
v cestě a radní� souhlasili s prodejem
Pan starosta poté informoval o probí�hají�cí�ch
opravách mí�stní�ch komunikací�. Vysvětlil také okolnosti
červnového přerušení� dodávek vody: Přes upozornění�

Městský úřad informuje

Vodáren a.s. napouštěli občané masově bazény
z vodovodní�ho řadu, takže zcela vyčerpali vodojem.
Než byla úpravna vody schopna ho doplnit, musely
Vodárny dovézt několik cisteren z Plzně. Otevřel se tí�m
problém, že stávají�cí� úpravna vody již nebude stačit
nárůstu nově vystavěných domů. Vodárny uvažují� o
její�m rozší�ření�, ale panují� obavy z vydatnosti vrtů.
Pan starosta Vaněk pak informoval o tom, že
je dokončena projektová dokumentace na rozší�ření�
čističky odpadní�ch vod. Rozpočtová cena je 3.600.000,Kč. Č� ekáme na vypsání� dotační�ho titulu.
V diskusi, která následovala, zmí�nil starosta,
že je dokončen povinný pasport veřejného osvětlení�.
Do rozpočtu 2018 bychom měli zahrnout částky na
postupnou výměnu světel za energeticky úspornější�.
Na dotaz pana Heráka, zda již byla předložena
projektová dokumentace rozparcelování� pozemků
na pozemcí�ch po panu Sýkorovi (louka mezi cestou
na Kunějovice a řadovými domky až k „drůbežárně“)
odpověděl starosta pan Vaněk záporně a připomněl
problémy s vodou pro každé další� domy.
Miroslav Falkenauer
mí�stostarosta města

Provozní� doba sběrného mí�sta ve Všerubech od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018:
Středa 		
Sobota		

14.00 – 17.00 hodin
10.00 – 17.00 hodin

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Samuel Hyndrák ze Všerub
Karolí�na Zají�čková z Klenovic
Tomáš Turek ze Všerub
Emí�lie Myslí�ková z Kokořova
Alena Balázsová z Radimovic
Ota Elis ze Všerub
Viktorie Mrázová ze Všerub
Lucie Kristlová z Klenovic
Aneta Tučková ze Všerub
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Zdeněk Baum z Chrančovic
Jan Fialka ze Všerub
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Mateřská škola
Návštěva u hasičů v Plzni
Každým rokem seznamujeme děti s prací�
hasičů.
Letos
jsme
navští�vili útvar hasičského
záchranného sboru v Plzni
Lochotí�ně, kam nás pozval
tatí�nek Adámka. Pan Chyba
je hasič z povolání�, provázel
nás po areálu a pěkně dětem
přiblí�žil jejich práci. Děti
viděly nejrůznější� techniku,
různé druhy vozů a jejich
vybavení�, sledovaly, do jaké
výšky se mohou hasiči dostat
pomocí� autojeřábu a také si samy vyzkoušely srážení�
kuželů proudem vody. Ř� ada dětí� ze školky chodí� již mezi
malé hasiče ve Všerubech, mají� již nějaké zkušenosti
Rozloučení s předškoláky
Tradičně se naše nejstarší� děti loučily se
školkou také se zástupci MěÚ� ve Všerubech, od kterých

děti dostaly na památku pěknou knihu. Závěrečné
rozloučení� proběhlo s rodinami předškoláků při
pohodovém posezení� a závěrečném vystoupení� dětí�.

Začátek nového školního roku
Prázdniny jsou za námi. V červenci byl provoz
pro přihlášené děti a srpen již byl ve znamení� oprav,
úprav a úklidu. Postupně se
snaží�me pro děti prostředí�
vylepšovat. Hlavně v hlavní�
budově je třeba stále co
obnovovat. U vstupu do budovy
je nyní� nová dlažba a dveře. Děti
mají� nové stolky a židličky, které
jsou přizpůsobeny velikosti
dětí�. Holčičkám jistě udělají�
radost nové kuchyňské koutky
a kadeřnické salonky. Kluci si

a poznatky o práci hasičů a nyní� jsme je obohatili o
další� zážitky. Poděkovali jsme za pěknou prohlí�dku a
rozloučili se. Nikdo z nás
netušil, že hned druhý den
ráno uvidí�me skutečný
výjezd hasičů k dopravní�
nehodě. Z oken školy na
náměstí� jsme sledovali,
jak projí�ždí� jedno hasičské
auto za druhým. Brzy jsme
se dozvěděli, že havaroval
autobus, který vozí� hlavně
děti do školy. Hned jsme si
opět uvědomili, jak důležitá
je práce hasičů. Tak ať jsou hasiči vždy připraveni, ale
skutečných zásahů ať mají� co nejméně.
Jana Růžková
Součástí� rozloučení� s mateřskou školou je také
noc ve školce. Letos proběhla ve školce na náměstí�.
Nazvali jsme ji indiánská noc. Podvečerní� hry jsme
naplnili úkoly jako – jí�zda na koni, házení� na cí�l, stří�lení�
ší�py. Odměnou byla pro děti zmrzlina a opékání� buřtí�ků.
Večer si děti vyráběly indiánské čelenky a amulety,
připravily si další� jí�dlo na večer i na ráno. Za zvuku
bubnů a indiánských pokřiků jsme zasedli k ohni a pak
jsme ulehli do velkého indiánského vigvamu.
Ráno jsme se rozloučili opět indiánským pozdravem.
Noc byla pěkná, ale musí�m se zmí�nit o
narušitelí�ch – to je naše všerubská mládež vysedávají�cí�
na schodech před školou nechávají�cí� po sobě řadu
odpadků. Nejenom v podvečer, ale i v noci, k ránu, byla
slyšet jejich zábava. Tak snad pří�ště bez těchto zvuků.
Jana Růžková

budou moci dávat auta a další� dopravní� prostředky a
kostky do nových boxů a skří�něk.
Přejeme všem dětem pří�jemné chví�le strávené
ve školce naplněné zají�mavým
programem, o který se postarají�
všechny paní� učitelky. Od
tohoto školní�ho roku je povinné
předškolní�
vzdělávání�
pro
nejstarší� děti. Přejeme si dobrou
spolupráci se všemi rodiči,
pravidelnou
docházku
dětí�
do školky, ať načerpají� nové
zkušenosti, zážitky a poznatky.
Jana Růžková
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Základní škola
Cyklistický kurz
Tradiční� cyklistický kurz základní� školy se letos uskutečnil od 3. do 6. června netradičně v Mariánských
Lázní�ch. Byli jsme opět nuceni změnit destinaci. Pokud se člověk (je jedno jak starý) jednou stane cyklistou, už
kouzlu kola jen těžko odolává, takže někteří� žáci jezdí� každoročně. Naší�m zájmem je nabí�zet nové zážitky, proto
jsme tradiční� jižní� Č� echy vyměnili za západní�. Trasy jsou zde profilově mnohem náročnější�, proto jsme je výrazně
zkrátili. I blí�zké okolí� Mariánských Lázní� naštěstí� nabí�zí� mnoho zají�mavých mí�st. Navští�vili jsme zámek Kynžvart,
prohlédli jsme si miniatury v Boheminiu, každý den jsme si poslechli jinou skladbu u Zpí�vají�cí� fontány, dojeli
jsme až na Kladskou a cestou zpět pozorovali probublávání� u Smraďocha. Poslední� den jsme vyrazili na Panskou
rozhlednu, abychom si pěkně z výšky prohlédli, kde jsme všude jezdili. Nepří�zeň počasí� nám sice nedovolila dojet
do kláštera Teplá, zato všichni cyklisti dokázali, že nejsou z cukru a mokro ani zima jim dobrou náladu nezkazí�. A
to je asi na cyklistickém kurzu každoročně to nejcennější�. Společně prožité zážitky, které si vylepší�me vzájemnou
pomocí�, podporou, respektem a humorem.
Lenka Kučerová, Iva Vebrová
Divadelní představení Zvonokosy
Nestává se každý den, že by budovu Divadla Josefa Kajetána Tyla zaplnili mladí� diváci. Tentokrát je
22. června přilákal muzikál Zvonokosy. Slavnostně oblečeni zasedli v první�ch řadách hlediště žáci naší� školy a
nedočkavě očekávali začátek představení�.
Již po první�ch tónech bylo téměř jisté, že herci si diváky svými brilantní�mi výkony zí�skali. A přestože se
jednalo o představení� určené výhradně školám, hráli naplno a s nadšení�m. Však také sklidili nebývalý potlesk a
opakovaně předstupovali před mladé publikum při děkovačce.
Po návratu do školy žáci nadšeně vyprávěli svým kamarádům o nevšední�m a výjimečném zážitku. Tento
den si určitě zapamatují�, neboť byli nejen diváky, ale zároveň svým vybraným chování�m a společenským oblečení�m
byli chloubou naší� školy. Lze si jen přát, aby DJKT podobných představení� připravilo ví�ce.
Jolana Blechová
Knihovna Základní školy a mateřské školy Všeruby
Knihovna Základní� školy a mateřské školy ve Všerubech se neustále rozšiřuje. V současnosti si mohou
žáci vybrat z ví�ce jak 2700 titulů, a to nejen beletristických, ale i naučných knih. Při nákupu knih se zaměřujeme
na žánry pohádek, pří�běhů pro děti, ale i dí�včí�ch románů, dobrodružných fantasy pří�běhů a u starší�ch žáků velmi
oblí�bených hororů. Dí�ky čtenářským dí�lnám, které jsou součástí� výuky literatury už v šesti roční�cí�ch, se vytvořilo
na naší� škole čtenářské společenství� a některé děti samy navrhují� další� knihy, které se mají� do školní� knihovny
poří�dit. Společně se nám tak daří� udržet zájem dětí� o čtení�.
Lenka Machuldová
První pomoc zážitkem
Schopnost poskytnout první� pomoc při drobných oděrkách i závažných úrazech by měla být u každého
samozřejmostí�.
Pří�ležitost rozší�řit si své znalosti o první� pomoci zábavnou formou se v červnu naskytla žákům první�ho
stupně všerubské základní� školy. Nejen pravidla ošetřování� raněných, ale i své zážitky z praxe přijela dětem
zprostředkovat zachranářka Záchranné služby Karlovarského kraje z pobočky ve Ž� luticí�ch. Ž� áci si mohli sami
vyzkoušet namáhavost umělého dýchání� a masáže srdce na resuscitační� figurí�ně. Naví�c se dozvěděli vše o práci
záchranných týmů a vybavení� sanitní�ch vozů.
Všichni jsou tak o něco blí�že osvojení� si dovedností� k záchraně člověka. Možná, že některé z pří�tomných
dětí� bude v budoucnu profesionálně zachraňovat lidské životy.
Lenka Machuldová
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SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby

Průběh prázdnin byl pro hasiče velmi
klidný, v uplynulých měsí�cí�ch roku jsme nemuseli
vyjí�ždět k žádné mimořádné události. Za to patří�
poděkování� i všem
spoluobčanům
dí�ky
jejich zodpovědnému
pří�stupu k rozdělávání�
ohně při grilování� a
odpalování� ohňostrojů
zahradní�ch
párty.
Rád bych vám touto
cestou
připomenul
pravidelné
revize
komí�nů
stanovené
vyhláškou
čí�slo
34/2016 Sb., o čištění�
a kontrole spalinové
cesty. Ve vlastní�m
zájmu si u svého kominí�ka dojednejte kontrolu včas,
po začátku topné sezony by mohlo být pozdě. Ještě
malé upozornění� k podzimní�mu úklidu na zahradách:
v pří�padě, že budete provádět pálení� biologického
odpadu, nezapomeňte na dodržování� požární�ch
preventivní�ch opatření�. A při samotném pálení� dbejte
i na to, abyste kouřem neobtěžovali sousedy.
Už se pomalu hlásí� začátek školní�ho roku a s ní�m
je vždy spojen začátek nové sezóny soutěží� mladých
hasičů. 23. září� se ve Všerubech koná 15. roční�k
soutěže o Pohár kolektivu mladých hasičů. Letos mladí�
hasiči budou soutěžit v běhu na 60 metrů překážek,
uzlové štafetě a požární�m útoku. Přijďte podpořit
naše mladé hasiče na domácí�m hřišti a pomoci jim tak
v boji o medaili v soutěži o Pohár okresní� odborné rady
mládeže.
Před prázdninami mladí� hasiči poslední�

červnový ví�kend soutěžili na Horní� Bělé a v Mrtní�ce.
V běhu na 60 metrů překážek si na Horní� Bělé nejlépe
z našich mladých hasičů vedla Nikola Eretová, která
zí�skala 3. mí�sto. V noční�ch útocí�ch na Bělé obsadilo
Á� čko 7. mí�sto a Béčko 20. mí�sto z 25 družstev. V neděli
se v Mrtní�ce zúčastnilo pouze Á� čko a obsadilo opět
sedmé mí�sto. Před poslední� soutěží� 15. roční�ku Poháru
ORM ve Všerubech je Á� čko na průběžném 3. mí�stě se
ztrátou jednoho bodu na 2. mí�sto.
V srpnu jsme
se zúčastnili soutěže o
pohár starostky obce
Nevřeň.
Mladí�
hasiči
zí�skali 4. mí�sto a družstvo
dospělých skončilo na
mí�stě šestém.
Upozornění pro
zájemce z řad dětí schůzky mladých hasičů
se konají pravidelně
v pondělí a ve čtvrtek
vždy od 17,00 do 19,00
hodin. Do kolektivu jsou zařazeny děti od 6 do 15 let.
V srpnu se podařilo uspořádat zábavu se
skupinou Brufen, která navazovala na odpolední�
Mokrou galusku. Koncem července byla vyčištěna
požární� nádrž, která by ještě v letošní�m roce měla
projí�t částečnou opravou. Ve stejném termí�nu jako
čištění� nádrže jsme svépomocí� vybudovali zpevněnou
základnu pro tréninky požární�ch útoků, která posloužila
jako podium pro kapelu při již zmiňované zábavě.
Přeji všem dětem úspěšný vstup do nového
školní�ho roku a nám všem ostatní�m pěkné podzimní�
dny.
Jaroslav Frána
starosta SDH

Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby za
období červen – září 2017
Jak už bývá zvykem, po skončení� jarní� soutěže
jsou pro nás v plném proudu pří�pravy na novou sezónu.
Ať už je to pří�prava hřiště, shánění� nových hráčů a
budování� zázemí�.
Po skončení� sezóny jsme začali řešit, zda
přihlásit děti do všech žákovských kategorií�. Starší�
pří�pravku a mladší� žáky a starší� žáky. Nakonec jsme
dospěli k závěru, že bude dobré přihlásit pouze starší�
pří�pravku a mladší� žáky, už jen proto, že bychom neměli
dostatek dětí� na vykrytí� souběžně hraných zápasů.
Proto jsme se dohodli opět s Dolní� Bělou na spojení�

starší�ch žáků. Samozřejmě, co jsme nechtěli, Dolní� Bělá
soutěž odhlásila a proto usilovně jednáme s Městem
Touškov na umožnění� žákům hrát u nich.
Nyní� zbývalo dořešit mužstva dospělých.
Vzhledem k setrvání� v okresní�m přeboru jsme věděli,
že bude nutné udržet stávají�cí� tým a vhodně doplnit
náš A-tým. Z Křelovic jsme přivedli Václava Tyra a
pro výpomoc se rozhodl i Michal Löwy. Z Kunějovic
nám zůstal Petr Mach, který tu byl na rok. B-tým jsme
přihlásili jako každý rok, nyní� máme dost široký kádr,
abychom mohli mí�t dvě stabilní� družstva.
Před sezónou jsme opět uspořádali LETNÍ�
TURNAJ, kde nás čekala obhajoba minulého ví�tězství�.

SK Všeruby
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Naši pozvánku přijaly týmy Chotí�kova, Kunějovic a
Vejprnic (dorost). Dva dny před turnajem nám tým
Chotí�kova zavolal, že se nesejdou. A museli jsme turnaj
odehrát ve třech týmech. Turnaj vyhrál tým Vejprnic,
druhý byl tým Všerub a třetí� skončili hráči Kunějovic.
Nyní� má A-tým za sebou už dvě kola nové
sezóny. Jako první� soupeř nám byl nalosován Ú�něšov,
který postoupil z III. tří�dy. Zápas začal pěkně zostra a
o poločase jsme prohrávali již 0:3. V druhém poločase
tempo zápasu drobet uvadlo, už jen proto jaké bylo
vedro, podařilo se nám rychle sní�žit, nicméně hosté

odpověděli další�mi dvěma brankami.
V druhém kolem nám los přisoudil tým z Ledců,
který se loňský rok pohyboval ve středu tabulky. Necelá
stovka diváků mohla vidět pěkný fotbal z obou stran a
zasloužené vedení� našich 3:0 v poločase. Druhá půlka
měla být klidná, jenže se nedařilo v koncovce a stačilo
dostat jeden smolný gól a mohlo být zle. Na konci jsme
výsledek zpečetili na 4:1.

		

Spolek ProVšeruby

Jiří� Balví�n
předseda výkonného výboru

Pohádkový les
Po loňském trochu netradiční�m Pohádkovém lese, kdy jsme cestovali po zeměkouli, jsme se letos vrátili
ke klasice a cestovali jsme pohádkou. I když i zde jsme vymysleli nějaké změny. Tou asi nejpodstatnější� byla
změna trasy. Už se po lese nechodí� po jednom okruhu, ale stanoviště jsou rozmí�stěny cik cak. Každý si může
vybrat, na jaké stanoviště
zrovna půjde, a když tam
bude fronta, může jí�t
podle mapky na stanoviště
jiné. A tak se fronty tolik
netvořily. Problém byl prý
s parkování�m, kdy auta
stála až u hlavní� silnice, ale
to už neovlivní�me, k tomu
snad jen pro okolo bydlí�cí�
jednoduchá rada – přijďte
pří�ště pěšky.
Na startu jsme
zaregistrovali 126 dětí�. Zde
na ně již čekal Rákosní�ček
s Pepkem námořní�kem. Ty odvážnější� se nebály a ochutnaly Pepkův špenátový nápoj. Na pohled nic moc, ale ta
chuť, ta byla. Některé děti (asi jedno) chtěly i přidat. A pak cestou kolem piráta Jacka Sparrowa, který pří�padné
zájemce potetoval, rovnou do lesa. Zde na jedenácti stanoviští�ch děti mohly potkat Mickey Mouse a Minie, Asterixe
a Obelixe, Shreka a Fionu, králí�ky z klobouku Boba a Bobka, Macha se Š� ebestovou, včelku Máju s Vilí�kem, Mimoně
Kevina a Boba, Dědečka Hří�bečka, Ivánka a Marfušku, Křemí�lka s
Vochomůrkou a Manku s Rumcajsem. Na stanoviští�ch děti plnily
různé úkoly (cvičily ranní� rozcvičku, zvedaly kámen nebo Obelixe,
hrály kuličky, telefonovaly, atd.), po nasbí�rání� všech 11 razí�tek se
vrátily k Pepkovi a Rákosní�čkovi, kde dostaly diplom a poukázku,
kterou v restauraci vyměnily za zmrzlinový pohár.
Závěrem tradiční� poděkování�: velký dí�k patří� Dáše, Adéle
a Kátě za vymyšlení� a realizaci úkolů na jednotlivých stanoviští�ch,
dí�k patří� Zdeňce za nakreslení� plátna, kde se nejen děti mohly fotit
v přestrojení� za prince a princezny. Velké poděkování� patří� všem
kamarádům a známým, kteří� neváhali a strávili nedělní� odpoledne
v převlecí�ch na stanoviští�ch a závěrem velké poděkování� panu
Greinerovi a jeho týmu z restaurace Lipovka za poskytnutí� zázemí�
a pří�pravu dokonalého občerstvení�.
Fotky si můžete prohlédnout na www.provseruby.cz
Vašek Č� ervenka
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V sobotu 5. 8. 2017 jsme uspořádali již 7. roční�k
Mokré galusky. Této akci předcházely tradiční� dlouhé
pří�pravy – kontaktování� našich partnerů s cí�lem zí�skat
finanční� prostředky na ceny pro ví�těze (celkem jsme
měli nakonec na ceny připraveno cca 20.000,- Kč),
vymyšlení� a obstarání� cen, zajištění� medailí� a další�ch
odměn, stavba lávky, stavění� stanů, pří�prava občerstvení�
a v neposlední� řadě konzultace s Magdalénou Lí�povou
z rádia Blaní�k, aby na sobotu hlásila hezké počasí�. Vše
dopadlo tak, jak mělo, a po 14 hod jsme odstartovali
první�ho závodní�ka. Závodilo se tradičně v přejezdu 28
metrů dlouhé lávky na kole (co nejpomaleji), měli jsme
7 kategorií�, dále v přejezdu lávky párů s kolečkem (co
nejrychleji) a nejmenší� a
nejstatečnější� účastní�ci
lávku přecházeli, za což
byli odměněni diplomem,
medailí� a drobnou cenou.
Po
první�m
kvalifikační�m kole se
do druhého - finálového
kola probojovalo z každé
kategorie pět nejlepší�ch.
O ví�tězi (jak v kategorii,
tak i v celkovém pořadí�)
rozhodoval
pouze
výsledek
finálového
druhého kola (výsledek
z první�ho kvalifikační�ho
kola sloužil pouze jako
pomocné kritérium pro pří�pad stejného výsledku ví�ce
závodní�ků ve finálovém kole).

Přehled ví�tězů:
děti do 10-ti let – 1. Matěj Teska (28 m/15 vt., v první�m
kole 26 m), 2. Daniel Pašek (28/15, v první�m kole 25
m), 3. Pavlí�nka Reinwartová (19/12)
holky do 14-ti let – 1. Natálka Rubášová (28/15), 2.
Karolí�na Pivodová (5/5), 3. Eliška Č� ervenková (2/1)
kluci do 14-ti let – 1. Kryštof Kučera (28/16), 2. Libor
Maří�k (21/18), 3. Honza Kocourek (21/15)
holky do 25-ti let – 1. Tereza Š� reková (28/15), 2. Š� ája
Heráková (28/9), 3. Nikola Rubášová (24/15)
kluci do 25-ti let – 1. Aleš Salák (28/21), 2. Richard
Převor (28/19), 3. Honza Sedlák (28/11)
holky nad 26 let – 1. Lucka Kabourková (17/11), 2.
Dáša Löwyová (17/10), 3. Jana Zemanová (14/10)
kluci nad 26 let – 1. Marek Oulí�k (28/20), 2. Luboš
Č� erný (28/11), 3. David Běle (17/10)
Celkovým vítězem se stal Aleš SALÁ� K ze Všerub, který
jako hlavní� cenu zí�skal LED smart televizi. Ví�tězem
soutěže o nejvíc nejlepší pád se stal Lukáš Kolář, který
byl odměněn památeční�m půllitrem s logem Mokré
galusky a poukázkou do pizzerie.

VŠERUBSKÉ LISTY
Zpestření�m odpolední�ho programu se stal
souboj titánů, kdy se na lávku proti sobě postavili vždy
dva bojovní�ci, kteří� soutěžili o to, kdo na lávce zůstane
déle, resp. kdo ji přejde celou. Pro malé účastní�ky jsme
měli připravené studené občerstvení�, každý od nás
dostal minimálně dva nanuky. Po celou dobu bylo pod
taktovkou našich hasičů připraveno občerstvení� – dí�ky.
Jak je naší�m zvykem, tak i letos jsme mysleli
na nemocné děti na hematoonkologickém oddělení�
Fakultní� nemocnice v Plzni. Vyzvali jsme všechny
diváky i ostatní� účastní�ky k dobrovolnému vstupnému
a tak se nám podařilo vybrat celkem 1.981,- Kč, za
které nakoupí�me dárky a potřeby pro tyto dětičky.
DĚ� KUJEME.

Velký dí�k patří� našim
partnerům, kteří� nám
poskytli
finanční�
prostředky na to, abychom
mohli nakoupit a připravit
ceny
pro
závodní�ky.
VELKÉ� DÍ� KY patří� těmto
osobám:
spolek
ProVšeruby,
MĚ� STO
VŠ� ERUBY,
KABRNA
VÁ� CLAV
–
SLUŽ� BY V AUTODOPRAVĚ�
s.r.o, Š� MÍ� D RICHARD TISKÁ� RNA POLYPRESS,
GREINER
VÁ� CLAV
RESTAURACE LIPOVKA, FALKENAUER MIROSLAV
- ZAHRADNICTVÍ� ARBO, HAVLENOVÁ� TEREZA –
KADEŘ� NICTVÍ� GOLD STYLE, HOLUB BOHUSLAV
– soukromý zemědělec, KOCOUREK JAN – VODA,
PLYN, TOPENÍ� , LÖ� WY JIŘ� Í� - STATEK KUNĚ� JOVICE,
MATOUŠ� KOVÁ� MILENA - TETOVACÍ� SALON TATOO
UMI, NEZBEDOVÁ� JANA – STUDIO STARS, SMEJKAL
JAROSLAV – TRUHLÁ� Ř� STVÍ� , BĚ� LE DAVID - www.
vodousek.cz, HITKA JAN – FAMILY MARKET, ERETOVÁ�
PAVLÍ� NA – PIZZERIE LILI.
Závěrem bych chtěl tradičně poděkovat
všem kamarádům a známým, kteří� se podí�leli na
uspořádání� této akce. Děkuji Dáše a Kátě za největší�
pomoc s pří�pravou, Lucce a Vlastě za pomoc s evidencí�
výsledků, Elišce a Karolí�ně za obsluhu hudební�
produkce, Honzovi za fotky, Š� áje za zdravotní� zajištění�,
hasičům za stany a občerstvení�, Davidovi za lávku,
Alešovi za vodní� doprovod padají�cí�ch závodní�ků,
holkám Kelešovým (a i další�m) za pomoc s oblékání�m
závodní�ků.
Fotografie k nahlédnutí� opět na www.
provseruby.cz
Vašek Č� ervenka
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Ze života města a okolí
Žákovský koncert ZUŠ
Jarní� koncert ZUŠ� , který se koná tradičně, stejně jako vánoční� koncert, ve všerubském kinosále, tentokrát
připadl na 24. květen. Ž� áci ze základní� umělecké školy si pod vedení�m svých učitelek a učitele připravili opět
pestrý program složený z repertoáru klasické hudby, ale také z pí�sní� ze světa. Převládaly taneční� skladbičky, které
nás přenesly na chví�li napří�klad i do Paří�že nebo do pohádky, kdy jsme si mohli „zatancovat“ s Popelkou na plese.
Tóny zobcové flétny se pravidelně stří�daly se zvuky klaví�ru a kytary. Pří�znivci kytarové hry si jistě přišli
na své, neboť měli možnost si vyslechnout skladby žáků, kteří� se umí�stili na první�ch mí�stech v okresní�m kole
soutěže ZUŠ� a to jak v sólové tak i souborové hře, z nichž někteří� postoupili dokonce do krajského kola. V závěru
koncertu vystoupil kytarový soubor, který zí�skal v krajském kole první� mí�sto. Ž� áci, kteří� uspěli v soutěži, též na
začátku koncertu převzali dárky za vzornou reprezentaci školy. Tyto dárky se pořizují� zejména z peněz vybraných
za dobrovolné vstupné na žákovské koncerty.
Všichni žáci od nejmladší�ch prvňáčků po ty nejstarší� (již dospělé) se na svá vystoupení� pečlivě připravovali,
podali pěkné výkony a sklidili zasloužený potlesk. Odměnou pro ně byly určitě i blí�ží�cí� se prázdniny, na které se
všichni v té době již těšili.
I. Š� arlingerová
učitelka ZUŠ� Plasy
Blbec k večeři

Konec školní�ho roku si k nám přijeli
zpestřit studenti Cí�rkevní�ho gymnázia v Plzni.
Jejich nastudování� hry Francise Vebera Blbec
k večeři mělo netradiční� podobu sportovní�ho
utkání�, kde se herci v průběhu děje stří�dali
zrovna tak, jako se hráči stří�dají� na hřišti
v době zápasu. Pří�běh má rychlý děj, netřeba
moc kulis a změn scén, což v podmí�nkách
našeho kulturní�ho zaří�zení� je nespornou
výhodou. Paří�žský nakladatel Francoa
Pignon a jeho přátelé si vždy ve středu zvou
na večeři nějakou zají�mavou osobnost. Ne
někoho významného, nýbrž spí�še bláznivě
výstřední�ho. Volba padla na stavitele
známých děl ze sirek. Pierre Brochnant se
zastaví� v bytě pana Pignona, kterého postihne bolest zad a chce večeři odřeknout. To se však nedaří�, naopak se
rozví�jí� kolotoč událostí�, kdy za jediný večer stačí� pan Brochnant rozbí�t manželství� Pignonových, přivede do bytu
vyhlášeného finanční�ho kontrolora, prostě zpacká každý zdánlivě jednoduchý telefonát. No a pak už nezbývá
nic jiného než rozplétat jednu sví�zelnou situaci za druhou. O přestávce proběhlo losování� tomboly. Na schodech
jsme přiví�tali mluvčí�ho Plzeňské ZOO Martina Vobrubu, který se zeširoka rozpoví�dal o svém koní�čku a vysypal
z rukávu nejednu humornou pří�hodu.
Viola Pešková

Vítání občánků
Na půdě Městského úřadu ve Všerubech v červnu tradičně proběhlo slavnostní� uví�tání� nových občánků.
Pan starosta přiví�tal celkem 14 dětiček, z toho 9 jich bylo ze Všerub, 3 dětičky z Kokořova, 1 slečna z Radimovic a
1 slečna z Klenovic. Pří�jemnou atmosféru zpestřilo vystoupení� šikovných děvčat z mateřské školy pod vedení�m
paní� učitelky Pražmové.
Byli přiví�táni tito občánci: Sofie Š� atrová, Rozálie Plášková, Antoní�n Š� lapák, Jaromí�r Eisman, Petr Votýpka,
Kateřina Uhrová, Rozálie Š� najdajfová, Karel Raška, Adam Převor, Š� těpán Baum, Š� těpánka Kristlová, Vanesa
Paradýsová, Natálie Matějí�čková a Matyáš Trávní�ček.
									Soňa Hyrátová
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VŠECHNO
VŠECHNY

PRO
VE

VŠERUBECH

TO BUDE

VŠEBAZÁREK
prodej nejen !!! dětského zboží

dne 14.10.2017 od 8,00 do 14,00
v budově hasičské zbrojnice ve Všerubech
Zájemcům o prodej na bazárku nabízíme možnost
pronájmu prodejní plochy za cenu 50,- Kč/stůl –
rezervace předem na tel. 604 840 598. Ozvěte se
prosím co nejdříve, počet stolů je omezen.

Svatomartinské slavnosti 2017
Blokujte si datum 11. 11. 2017. V tuto
sobotu – pří�mo na svátek sv. Martina budou
tradiční� svatomartinské slavnosti na náměstí� ve
Všerubech. Kromě obvyklých stánků s řemesly
a všelijakými pevnými i tekutými pochoutkami
nás čeká nabitý program. Postupně zahrají� Majkl
Band – plzeňská bluegrassová až folková kapela,
Pilsner Jazz Band hrají�cí� báječný plnokrevný
swing a plzeňská kapela ½ Rebel, která hraje od
amerického country přes folk až po rock´n´roll.
Nebude chybět tradiční� scénka a představení�
dětí� z mateřské školky. Zamrazí� nás při show
několikanásobného mistra republiky v trialu, který
nás překvapí� akrobacií� na motorce, pobaví�me se
při představení� gymnastů, akrobatů a showmenů
skupiny Flying Boys, kteří� byli veleúspěšní�
v soutěži Č� esko hledá talent.
Program bude korunovat mše v kostele
svatého Martina, kterou bude sloužit emeritní�
biskup plzeňský František Radkovský.
Vše zakončí�me také tradičně: zpí�vanou
pod stany, kde slí�bila účast kapela ½ Rebel. Přijďte
tedy, začí�náme v 11:00 a končí�me, až bude zí�tra….
Za organizační� výbor
David Běle a Miroslav Falkenauer

Pozvánky na budoucí akce

Posezení� s Václavem Ž� ákovcem v hasičské zbrojnici - 15. 9. 2017 – pořádá Město Všeruby a SDH
Soutěž mladých hasičů – 23. 9. 2017 - pořádá SDH Všeruby – fotbalové hřiště
Všebazárek - 14. 10. 2017 od 8:00 hod v hasičské zbrojnici - pořádá Š� těpánka Walterová a Eva Brunerová
8. Všerubská drakiáda – ří�jen 2017 (termí�n bude upřesněn) – pořádají� ProVšeruby
Svatomartinské slavnosti – 11. 11. 2017 – pořádá Město Všeruby od 11.00 hodin
Lampionový průvod – 16. 11. 2017 – pořádají� ProVšeruby
Rozsví�cení� vánoční�ho stromu – 26. 11. 2017 – pořádá Město Všeruby
Mikulášské soutěžení� - 2. 12. 2017 – pořádá SDH Všeruby – hasičská zbrojnice
Vypouštění� balonků – prosinec 2017 (termí�n bude upřesněn) – pořádají� ProVšeruby
Mikulášská nadí�lka na Muňárech – prosinec 2017 (termí�n bude upřesněn) – pořádá SK Všeruby

Z redakce

Elektronická verze Listů je k nahlédnutí� na
webových stránkách www.obec-vseruby.cz. V pří�padě
zájmu nabí�zí�me pří�padným zájemcům zasí�lání� elektronické verze na konkrétní� emailovou adresu, v tomto
pří�padě nás kontaktujte na emailové adrese vserubske.
ROČ� NÍ� K VII, čí�slo 3/2017

listy@seznam.cz a další� vydání� Všerubských listů Vám
bude doručeno pří�mo do vaší� emailové schránky.
	Uzávěrka další�ho čí�sla bude dne 30. 11. 2017,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
15. 12. 2017.
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