VŠERUBSKÉ
LISTY
prosinec 2017

VŠERUBSKÝ ČTVRTLETNÍK

Fotografie: Halloween v ZŠ� (25. 10. 2017, foto Lada Dyková), Lampionový průvod (16. 11. 2017, Petr Chmelí�k), MŠ� na drakiádě (5. 11. 2017, Jana Růžková), 2. mí�sto SDH Všeruby v soutěži O pohár odborné rady mládeže, archiv SDH), Svatomartinské slavnosti (11. 11. 2017, Viola Pešková), Rekonstrukce kulturní�ho domu (11.
12. 2017, Václav Č� ervenka), Všerubští� čerti s Mikulášem (5. 12. 2017, Václav Č� ervenka)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
minulou neděli začal advent, je za námi
podzim, nastupuje zima a přípravy na Vánoce.
Mám pocit, že se vše zrychluje a že je na všechno
méně času, než bylo doposud. Přál bych nám všem,
abychom si dokázali v kolotoči povinností a práce
najít trochu času na zklidnění, zastavení, návštěvu
vánočních trhů nebo adventního koncertu.
Náš městský úřad má ke konci
roku také napilno. Jistě jste si všimli,
že na hřbitově vyrostla nová hřbitovní
zeď. Firma Interstav ji stihla postavit
ještě do zámrzu. Chtěl bych Vás všechny
požádat o shovívavost. Práce na hřbitově
si vyžádaly manipulaci s těžší technikou a některé
cesty jsou poničené. Prováděcí firma slíbila, že je
uvede do původního stavu, ale při tomto počasí to
nebude ideální. Kosmetické úpravy cest a okolí zdí
provedeme na jaře, až se trochu oteplí.
Dokončili jsme také přestavbu naší školy na
bezbariérovou. Byla vybudována nová příjezdová
komunikace ke škole se stáním pro auto přivážející
invalidního školáka. Po bezbariérovém přístupu se
dostane až do školy a pomocí zdvihací plošiny i do
prvního patra a do tělocvičny. Byla vybudována i
bezbariérová toaleta. Tímto krokem jsme zařadili
naší školu do evropského standardu, který bude
postupně vyžadován ve všech školách.
V současné době je už vyhlášen dotační titul
na intenzifikaci ČOV ve Všerubech. Příprava všech
dokladů je ale tak složitá a zdlouhavá, že máme plné
ruce práce, abychom vše připravili a žádost podali.

V kulturním domě probíhají práce na
dokončení sálu a modernizaci celého prostoru
kulturního domu. Od 19. 12. 2017 nebude možné
využívat prostor kina ke kulturním akcím z důvodu
odpojení topení.
Od 1. 4. 2018 by měl být topný systém spuštěn
a tedy kino zase v provozu. Celý objekt by měl podle
smlouvy začít sloužit našim občanům od 31. 10. 2018.
Doufám, že se všechny potíže objevené v průběhu
rekonstrukce povede rychle vyřešit a objekt bude
včas dokončen.
Ještě bych chtěl využít možnosti oslovit naše
občany a poprosit Vás všechny, kteří využíváte
našeho sběrného dvora. Veškeré dřevo, které
odevzdáváte do sběrného dvora, musí být zbaveno
kovových částí. Dřevo se odváží do drtiče, který
může být kovem poškozen. Jestliže vyvážíte dveře,
demontujte zámek a panty atd. Odvážet totiž dřevo
na spalovnu do Chotíkova je neúměrně drahé. Díky
za pochopení.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásný
advent, ve kterém stihnete nejen všechny
předvánoční úkony, ale také chvilku klidu, zamyšlení
a uvědomění si bohatství Vánoc. Vánoce potom
prožijte ve vzájemné lásce, pokoji a zdraví.
Ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří věnují
svůj volný čas pro dobro nás všech. ProVšeruby,
Hasiči, SK Všeruby, David Běle, Miroslav Falkenauer.
Díky Vám.
		
Michal Vaněk
starosta města

Městský úřad informuje
Pracovní doba MěÚ v období vánočních svátků:
Pátek                    22. 12. 2017          zavřeno
Středa                  27. 12. 2017          7.00 hod. - 17.00 hod.
Čtvrtek                28. 12. 2017          7.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek                    29. 12. 2017        7.00 hod. – 12.00 hod.
Platby do pokladny městského úřadu budou přijímány jen dne 27. 12. 2017.
Legalizace, vidimace a výstupy z CZECH POINTU budou prováděny jen dne 27. 12. 2017.
V zimním období roku 2018 bude provedeno vykácení třešňové aleje při vjezdu do obce Popovice. Následně
bude nahrazena novou výsadbou aleje po straně bez elektrické sítě.
Sběrný dvůr ve Všerubech bude uzavřen ve dnech:
23. 12. 2017 /sobota/
27. 12. 2017 /středa/
30. 12. 2017 /sobota/
Sběrný dvůr bude opět v provozu 3. 1. 2018.
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Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Ondřej Wopršálek ze Všerub
Marek Kolář ze Všerub
Karolína Trhlíková ze Všerub
Lucie Šrámková ze Všerub
Kai Lundemann z Radimovic

Mateřská škola
Podzimní události ve školce
Nový školní rok nás přivítal příjemným
počasím. To jsme využívali k pobytům v přírodě a
hrám na školních zahradách. Hned v září k nám
zavítalo divadlo. Veselý pohádkový příběh O
princezně na hrášku zaujal všechny. Malí diváci
se stali součástí děje a naučili se spoustu krásných
písniček.
První týden v září jsme také začali jezdit
na předplavecký výcvik. Děti se v průběhu
sedmi
lekcí
pod
vedením
zkušených plavčíků
naučily
základům plavání,
správného
dýchání a bezpečného chování ve
vodě. Našla se i
chvilka na oblíbené
hry a na dovádění v bazénu.
Předškolní děti se zúčastnily rockového
koncertu v tělocvičně ZŠ. Úsměvnou formou se
seznámily s rozličnými styly hudby, zazpívaly si
známé i neznámé písně a vyzkoušely si, jaké to je
zpívat do mikrofonu.
Na zahrádce naší školky
jsme se pustili do tvoření ze slámy.
Práce s přírodním materiálem se
dětem moc líbila. Společně jsme
zapojili fantazii a vyzdobili si
prostory obou školních zahrad.
Dalším zpestřením bylo
seznámení s dravými ptáky.
Působivý výklad s ukázkami
živých zvířat zaujal jak velké
školáky, tak i malé děti. Měly si
možnost pohladit výra, havrana,
vidět živého orla a dozvědět se spoustu zajímavostí
o jejich životě.
Na konci října jsme si připravili hallo-

weenskou oslavu. Ve školce se objevilo spoustu
strašidel, strašidýlek, duchů a čarodějnic. Společně
jsme si vytvořili halloweenskou výzdobu a velkou

hostinu. Nechyběl ani halloweenský rej masek. Den
se vydařil a dětem se akce moc líbila.
V listopadu děti připravovaly draka, aby se
mohly zúčastnit dalšího ročníku všerubské drakiády.
Vlastnoručně vyrobený dráček byl odměněn
diplomem a dárečkem, ze kterého měly děti moc
velkou radost.
Všechny nás také zaujala beseda o čištění
zoubků. Mladé medičky dětem působivým příběhem
vysvětlily, jak mají pečovat o svůj
chrup. Seznámily je se správnou
technikou čištění zoubků a
vysvětlily jim, jak mají své
zoubky chránit proti poškození.
Večer 16. listopadu se
mohly děti s rodiči připojit k
lampionovému průvodu. Ten
byl zakončen stezkou odvahy
na fotbalovém hřišti. Odvážní
účastníci dostali od čarodějnice
za odměnu buřtíka, kterého si
mohli opéct na ohni. Celá akce
byla zakončena krásným ohňostrojem.
Silvie Pražmová
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Adventní čas
Nezapomínáme ani na kulturní dění v naší obci. Jako tradičně se děti účastnily společného rozsvícení
vánočního stromu a tím zahájení adventního
času. Pásmem písní přispěly k příjemné
atmosféře, která navodila kouzlo Vánoc.
Rozzářené dětské oči byly odměnou všem
přítomným.
Den před svátkem svatého Mikuláše
zavítala do naší školky čertovská návštěva.
Malí hříšníci si s Mikulášem popovídali o tom,
co by ve svém chování měli vylepšit a všichni
byli obdarováni andílkem a Mikulášem malou
nadílkou. Čertům jsme pro jistotu zazpívali
čertovskou písničku a raději jim zamávali na
odchod, s příslibem lepších zítřků. I přes to, že
v některých z nás byla malá dušička, den jsme
si jaksepatří užili a přichystali jsme si malou
čertovskou hostinu.
Každoročně také navštěvujeme babičky
a dědečky v DPS. Popřejeme všem krásné vánoční
svátky, potěšíme je svým pásmem písní a básní a
předáme malý dáreček.
Také pro rodiče máme přichystané setkání u
vánočního stromu na zahrádce naší MŠ. Vystoupení
dětí, ochutnávka dobrot, teplého svařáčku a malý
dáreček bude příjemným zpestřením začínajících
vánočních svátků.
Pak už děti čeká zasloužená vánoční nadílka.
Každý si pod stromečkem najde maličkost, ze které
bude mít radost. S novými dárky si děti budou moci
hrát celý rok v jednotlivých třídách a věříme, že
přispějí k zpříjemnění pobytu dětí ve školce.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem, kteří na naši MŠ myslí i přes to, že jejich ratolesti již
dorostly do školního věku. Moc si vážíme Vaší pomoci v podobě hraček, papírů či jiných drobností, které
nám věnujete.
Přejeme všem mnoho radosti a zdraví v nastávajícím roce 2018 a dětem spoustu krásných zážitků v
naší mateřské školce.
Silvie Pražmová

Základní škola
Recyklohraní aneb beseda o třídění odpadu
Dne 6. listopadu 2017 proběhla na základní
škole beseda s názvem Recyklohraní aneb Ukliďme
si svět. Program pro žáky prvního i druhého stupně
vedli dva lektoři, od kterých se každá
třída dozvěděla informace o způsobu
třídění nejrůznějších typů odpadů
a dále o následcích vyhazování
odpadků mimo určená místa.
Problém vyhozených plastů i dalších
odpadků mimo sběrné nádoby se
v dnešní době začíná odrážet také
ve znečištěných oceánech, kam se

postupem doby odpadky zanesou a kde pak vytváří
tzv. „odpadkové ostrovy neboli víry“. To má dále
velmi negativní vliv na živočichy žijící v oceánech,
například volně plující igelitový sáček ve vodě
připomíná
želvám
jejich
přirozenou
potravu - medúzy.
Druhá
část
besedy byla zaměřena
na typy sběrných nádob
a možnosti třídění. Žáci
si mohli vyzkoušet
správné
roztřídění
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obrázků nejrůznějších odpadků do modelů sběrných
nádob.
Tato beseda byla objednána v rámci
stejnojmenného projektu Recyklohraní, do kterého
se během září škola zapojila. V rámci projektu se na
škole v průběhu druhé poloviny prvního pololetí
objeví i sběrné nádoby na vybité baterie a drobná

elektrozařízení. Děti mohou nosit vybité baterie,
nebo drobná elektrozařízení do sběrných nádob ve
škole. Za pravidelný odvoz pak škola získá body, za
které může vyhrát nejrůznější ceny či využít obdobné
výukové programy.

Florbalové turnaje

skončily na medailovém třetím místě. Dívky během
reprezentace Všerub podaly skutečně skvělý výkon
a předvedly, že umějí držet spolu. Nadosah měly
dokonce i druhé místo, ale v přímém souboji bohužel
smolně prohrály o jeden gól s Dolní Bělou 1:0. Turné
jsme zakončili 23. 11. turnajem starších žákyň, jehož
složení bylo totožné se složením turnaje mladších
žákyň a doplněné Simonou Kavaldžievovou, Annou
Landovou a Karolínou Maštalerovou. Navzdory
tomu, že tým se sestával ze stejných hráček jako
při předcházejícím zápase, turnaj starších žákyň
byl nad jejich síly, protože do této věkové kategorie
patřily pouze dvě dívky. Ostatní se samozřejmě
s hráčkami o dva nebo tří roky staršími po fyzické
stránce nemohly srovnávat. Přesto ZŠ ve Všerubech
neudělala žádnou ostudu a odjížděla ze zápasů
s hlavou hrdě vztyčenou.

V průběhu listopadu se naše škola zúčastnila
v rámci florbalového turné několika turnajů v Horní
Bříze, konkrétně v kategorii mladších žáků, mladších
žákyň a starších žákyň. Turné odstartovali 1. 11.
mladší žáci ve složení: Daniel Dvořák, Kryštof
Kučera, Petr Fojtík, Patrik Fojtík, Libor Mařík, Václav
Černík a Daniel Vrba. Kluci se bohužel potýkali
s konkurencí z větších škol a nepostoupili - ve
čtyřčlenné skupině skončili na třetím místě. Co se
týče celkového umístění, obsadili sedmou příčku
z osmi díky jedné výhře ve skupině. Druhý den,
tedy 2. 11., jsme jeli na stejné místo s dívkami ve
složení: Pavla Kelešová, Agáta Remešová, Miluše
Toráčová, Marie Černíková, Adéla Kudíková a
Natálie Rubášová. Z toho důvodu, že se turnaje
účastnilo poměrně málo škol, musel hrát každý
s každým. Hráčky, které bojovaly do poslední chvíle
jako o život, vyhrály celkem čtyři zápasy ze šesti a
Hudební pořad
Dne 4. 12. zažily děti naší základní školy
hodinu plnou hudby. Zavítal k nám pan Pavel Hrabě,
člen hudební skupiny ZOO-Y-A, mimo jiné výborný
hráč na nejen dechové
nástroje.
Díky
němu
se žáci mohli seznámit
jak s klasickými, tak i
neobvyklými hudebními
nástroji.
Jedním
z
nich
byl saxofon, zástupce z
dechových nástrojů, na
který nám hrál průběžně
ukázky různých hudebních
stylů. Dalším, pro děti určitě
zajímavějším
nástrojem,
byl THEREMIN, který
hraje na principu rušení
elektromagnetického pole.
Velký zájem vzbudil KAOSSILATOR, který
je běžně používán DJ při vystoupeních. Nástroj umí
pouhým dotykem na obrazovku vytvořit celou škálu
tónů. Zahrnuje v sobě až 35 typů stupnic, od starých
církevních, až po indické či celotónové, 200 zvuků a

Petra Hajšmanová

Jakub Čapský
až 50 hudebních souprav.
V neposlední řadě je třeba zmínit i dechový
nástroj AKAI, který je jako jediný ve své kategorii
dotykový. Jeho předností je imitace jakýchkoli
hudebních nástrojů, jako
například
elektrické
kytary, Panovy flétny či
violoncella a řady dalších.
Jeho zvláštností je, že je ke
koupi pouze v Americe.
Všechny zmiňované
nástroje si zájemci mohli
vyzkoušet a za svou
odvahu byli odměněni
bouřlivým aplausem od
svých spolužáků. Děti
byly z ukázek nástrojů
doslova nadšené a pan
Hrabě jim i po skončení
pořadu trpělivě odpovídal
na všechny zvídavé dotazy a nechal jejich nenechavé
prstíky si znovu sáhnout na nástroje, které už možná
nikdy nespatří.
Jolana Blechová
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Mexiko ve škole
Téma Mexiko patřilo k další listopadové besedě
na základní škole pro žáky druhého stupně. Besedu vedla
magistra Šárka Walterová, která dětem představila Mexiko
nejen z odborné stránky, ale i z pohledu cestovatele.
Žáci zhlédli velmi kvalitní fotografie a videa z cesty do
Mexika, které doslova hltali, prohlédli si také přivezené
suvenýry, typické předměty nebo červeno černá semínka
pralesního stromu huayruro. Celou přednášku byla paní
lektorka oblečena do mexických ženských šatů a na závěr si
dobrovolníci vyzkoušeli tančit na mexické rytmy.
					
Petra Hajšmanová
Strašidelná škola aneb Halloween day
Halloween je svátek, který k nám přišel z anglosaských zemí. Probíhá v období, kdy si u nás
připomínáme naše zemřelé (slavíme Dušičky).
Protože však Halloween navozuje spíše zábavnou
atmosféru, mají ho děti rády. I v naší škole proběhla
v loňském školním roce Strašidelná škola aneb
Halloween day. Děti tato akce velmi bavila, proto
jsme se rozhodli v tradici „STRAŠIDELNÝCH
KOSTÝMŮ“ pokračovat i letos. Ve středu 25. 10.
2017 se 3., 4. a 5. třída změnila ve strašidelnou.

Od rána se na chodbách i ve třídách začala objevovat
různá strašidla, duchové, čarodějové, kostlivci a další
příšery. Kostýmy byly nápadité a hlavně strašidelné.
Pozadu nezůstali ani vyučující. Výuka byla zaměřena
tematicky. Paní učitelky si pro děti připravily spoustu
zajímavých aktivit a úkolů, za které děti po zásluze
dostávaly sladkosti. Nejdříve si zahrály, zasoutěžily, poté dostaly pracovní listy s úkoly, také se seznámily
s halloweenským svátkem a jeho zvyky. V závěru proběhla přehlídka masek. Netradiční den si všichni
moc užili, děti odcházely spokojené, plné příjemných zážitků.
Lada Dyková
Ohlédnutí za minulým školním
rokem
Naše škola nabízí
žákům celou řadu zájmových
aktivit. V uplynulém školním
roce pracoval úspěšně keramický
kroužek, kroužek badmintonu
a florbalu, kroužek šikovných
rukou, pro nejmladší žáky kroužek
Angličtina hrou. Největší zájem je
tradičně o keramiku a badminton.
Někteří žáci neměli o tuto činnost

zájem, ale řada dětí docházela na
více kroužků. Většímu rozvoji této
činnosti brání hlavně omezené
autobusové spojení. Neustále
narůstá zájem o školní knihovnu,
ve které se průběžně doplňují
knihy dle přání samotných žáků.
Kroužky jsou od uplynulého
školního roku zpoplatněné.
Velmi výhodné jsou akce
divadel a různých společností,
které se svou produkcí přímo

navštíví školu. Ušetří se tím čas a
náklady na dopravu. Například
divadlo Pernštejn uvádí hry
o
jednotlivých
historických
obdobích. V letošním školním
roce se jednalo o období Vikingů.
V jiném pořadu jsme se dozvěděli
o samotném Karlu IV. Žáci školní
družiny opět nastudovali program
vánoční besídky pro obyvatele
domu s pečovatelskou službou.
Také
navštívená
divadelní
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se o dvě představení v plzeňské
Alfě. Třešničkou na dortu bylo
divadelní představení Zvonokosy
v plzeňském divadle J. K. Tyla.
Také kino Plaza patří již tradičně
k
místům
navštěvovaným
našimi žáky. Poučný byl pořad
o první pomoci se skutečnou
profesionálkou z rychlé záchranné
služby. Samozřejmostí se již staly
třídní vánoční besídky. Kulturním
vrcholem na konci každého
školního roku je rozloučení žáků
devátého ročníku.
Výchovný poradce s žáky
devátého ročníku pravidelně
navštěvuje úřad práce za účelem
konzultací o volbě povolání.
Zajímavou a oblíbenou
součástí výuky jsou tematické
exkurze. Žáci navštívili kostel
svatého Martina ve Všerubech,
v Plzni Dny vědy a techniky,
Workshop
Depo,
Akvateru,
expozici pravěku v Západočeském
muzeu a zúčastnili se festivalu
sportu v areálu obchodního
centra Plaza. Tradičním místem
získávání informací je Techmánie.
Více návštěv proběhlo rovněž
v plzeňské ZOO, do které máme
předplacenou
hromadnou
permanentku,
a
žáci
zde
absolvovali řadu tematických
programů.
V Praze proběhla
vlastivědná exkurze pro žáky 4.
a 5. ročníku, ti starší navštívili
Petschkův palác, kostel Cyrila a
Metoděje, Vyšehrad a Armádní
muzeum na Žižkově. Velmi
zajímavou a poučnou byla
exkurze
do
koncentračního
tábora Flossenbürg. Stejně jako
v loňském roce žáci navštívili
Enviromentální centrum v Krsech,
kde si i prohlédli ekologický zdroj
energie, změřili si tep a krevní tlak
v závislosti na fyzické zátěži, prošli
základy zdravého stravování.
Novinkou byla vycházka do lesa
pod vedením pracovníků Státních
lesů, kde se žáci seznámili s jeho

VŠERUBSKÉ LISTY
ekosystémem. Výuka dopravní
výchovy žáků 4. a 5. ročníku,
která probíhá na dopravním
hřišti ve Třemošné, byla pro
nemoc lektora přesunuta na říjen.
Velkým morálním i praktickým
počinem
bylo
zorganizování
sběru odpadků po Všerubech
v rámci Dne Země. Žáci se k této
akci postavili velmi vstřícně. Je jen
škoda, že ne všichni mimoškolní
obyvatelé tuto iniciativu pochopili
a ocenili.
Samostatnou kapitolou
jsou školní výlety, ve kterých
preferujeme poznávací činnost
spojenou s turistikou a pobytem
v přírodě.
Žáci absolvovali
výlety do Klatov a Klenové, do
Kašperských Hor a do okolí
Železné Rudy.
Na základě příznivých
zkušeností se cykloturistický
kurz stal tradiční akcí naší
školy. V tomto školním roce
došlo k zásadní změně lokality.
Jihočeské prostředí jsme opustili
a přestěhovali se do poněkud
náročnějšího okolí Mariánských
Lázní. I zde jsou ideální podmínky
pro ubytování a stravování.
Jen
doprava
je
poněkud
komplikovanější, protože České
dráhy mají v přepravě své limity.
Tento kurz není pouze sportovní
akcí, ale plní i funkci kulturně
poznávací. Kurzu se zúčastnilo 16
žáků.
Lyžařský kurz se po roční
pauze opět uskutečnil na Špičáku
v hotelu Sirotek. Zúčastnilo se jej
10 žáků. Sněhové podmínky byly
velmi dobré, ale první polovinu
kurzu nám znepříjemnil déšť.
Pro následující školní rok je opět
připraveno ubytování v hotelu
Sirotek na Špičáku. Velký zájem
pokračuje o výuku bruslení,
zvláště mezi žáky prvního stupně,
která probíhá na zimním stadionu
ve Třemošné. Žáci druhého
a třetího ročníku absolvovali
pravidelný plavecký výcvik.

Velmi důležitá je účast žáků
v soutěžích na jakékoli úrovni.
Tradiční je účast v okresním
kole dopravní soutěže mladých
cyklistů, která byla v letošním
roce opět velmi úspěšná. Družstvo
mladších cyklistů se posunulo
z loňského 3. místa na druhé, ale
družstvo starších kleslo z 5. na 6.
Ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku
dosáhli naši borci na 6. místo,
starší žáci obsadili ve florbalu
8. a starší žákyně 3. místo, starší
žáci v sálové kopané 4. místo.
Družstvo starších žáků obsadilo
v atletice 8. místo a starší žákyně
4. místo. Velkým úspěchem bylo
individuální 1. místo starší žákyně
v kategorii jednotlivců. Všechny
tyto soutěže proběhly na okresní
úrovni. Úspěšný byl další ročník
mikulášského čertovského turnaje
ve vybíjené dívek, který jeho
aktérky odehrály převlečené za
opravdové čertice a jarní maškarní
turnaj
smíšených
družstev
v přehazované.
Soutěžit se nemusí pouze
ve sportu. Zajímavá klání se
odehrávají i ve vědomostních
soutěžích. Ve školním kole
se zúčastnili 4 žáci dějepisné
olympiády, 15 žáků absolvovalo
školní kolo olympiády v ČJ,
z nichž 3 žáci postoupili do
okresního kola. Dále proběhly
soutěže Riskuj pro žáky 8. a 9.
ročníku a vědomostní Soutěž a
vyhraj. Po úspěšném projektu
čtenářských dílen, který přivedl až
překvapivě mnoho žáků k četbě,
se ujaly také soutěže s literární
tématikou jako například recitační
soutěž. 60 žáků se zúčastnilo
tradiční
soutěže
Bezpečný
internet, který organizuje Krajský
úřad Plzeňského kraje. Dva žáci
obdrželi věcnou cenu. Chuťové
buňky hodnotící poroty pořádně
podráždily výrobky žáků při
soutěži o nejlepší vánoční stůl.
Jaroslav Cafourek
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SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby

Zdravím všechny čtenáře Všerubských listů
již naposledy v tomto roce. Doufám, že pro hasiče i
pro Vás budou poslední dny roku 2017 klidné a bez
pohrom. Rád bych touto cestou požádal, aby všichni
věnovali zvýšenou pozornost svým potomkům a
nenechávali je bez dozoru odpalovat pyrotechniku
a přidělávat tak práci nejen hasičům, ale mnohdy i
lékařům.
V průběhu podzimu zásahová jednotka
vyjížděla ke třem mimořádným událostem. V září
na požár popelnice ve Všerubech, v říjnu do obce
Těchoděly na požár rodinného domu, kde se po
dojezdu na místo zásahu ukázalo, že hoří odpad ve
velkoobjemovém kontejneru. Poslední mimořádnou
událostí byl výjezd na likvidaci padlých stromů
ve Všerubech 29. října, kdy jednotka provedla
likvidaci padlého stromu přes komunikaci směrem
na Kokořov, poté padlého stromu na elektrickém
vedení u hřiště a ještě několika drobnějších stromů ve
Všerubech a Chrančovicích. Mimo zásahy provedli
členové jednotky pomocí postřiku prvotní likvidaci
dřevomorky objevené v tělocvičně základní školy a
prohlídku střechy pro zjištění možného poškození
krtiny. Před Martinskými slavnostmi jsme také
provedli mytí vozovky a parkoviště u hřbitova.
Mladí hasiči začali svoji pravidelnou činnost
opět v září. V pondělí a ve čtvrtek se konají schůzky
dětí ve věku od 6 do 15 let. Ve středu jsou od 17:00
hodin schůzky dětí do šesti let. První soutěží mladých
hasičů v novém školním roce byla pohárová soutěž
ve Všerubech, za velmi pěkného počasí se zúčastnilo
15. ročníku soutěže O pohár kolektivu MH Všeruby
35 družstev. Po několika letech jsme do soutěže opět
zařadili disciplínu požární útok. V kategorii starších
zvítězilo družstvo z Horního Hradiště. V mladší

kategorii Všerubské Béčko skončilo na 17. místě a
Áčku se podařilo vybojovat druhé místo v požárním
útoku a první místo v uzlové štafetě, což v celkovém
pořadí znamenalo první místo. V běhu na šedesát
metrů ve starší kategorii hájila Všerubské barvy
Naďa Smejkalová a získala časem 14:96 sek. 5. místo.
V mladší kategorii si nejlépe z našich závodníků
vedla Nikola Eretová, která časem 18:45 sek. zvítězila.
Všerubská soutěž zároveň uzavřela i 15. ročník
seriálu soutěží O pohár odborné rady mládeže, do
které bylo zařazeno 11 soutěží. V mladší kategorii
se tohoto seriálu v průběhu roku zúčastnilo téměř
padesát družstev. V celkovém hodnocení získalo
Áčko 2. místo. Kromě výborného výsledku mezi
družstvy byla
Nikola Eretová
vy hodn ocen a
jako přeborník
okresu
Plzeň
– sever v běhu
na 60 metrů
překážek v kategorii mladší
dívky.
První soutěží 16. ročníku
Poháru ORM
byl
branný
závod v Žichlicích, ve kterém
startovalo
53
družstev.
Za
Všeruby
se
umístilo
družstvo mladších na 5. místě a družstvo starších,
doplněné dětmi z mladší kategorie, na místě
patnáctém. O týden později se konalo zahajovací
kolo hry Plamen ve Stýskalech. Na start se postavilo
44 družstev. Starší ze Všerub získali 9. místo a
mladší místo páté. Další soutěží bylo oblíbené
Nevřeňské bloudění, které v letošním roce navštívilo
téměř osmdesát družstev. Všerubští starší získali
v konkurenci čtyřiceti družstev 20. místo. Mladším
se podařilo vybojovat stříbrné medaile. Mimo to
na soutěži získala své první zkušenosti i Všerubská
přípravka. Poslední soutěží v roce je Mikulášská
střelba na čerta v Ledcích. Mladí hasiči stříleli z luku,
foukačky a vzduchovky. Do soutěže bylo zapojeno
téměř čtyři sta dětí. V soutěži jednotlivců se nám
sice nedařilo, ale v kategorii mladších získalo Áčko
3. místo. Mimo soutěžení se mladí hasiči zúčastnili
oslav vzniku ČR 28. září v Plzni. Navštívili jsme

- 9ZOO, Plzeňské historické podzemí, Techmánii,
Muzeum strašidel a na závěr jsme zhlédli slavnostní
ohňostroj.
Sbor dobrovolných hasičů mimo svých
aktivit v průběhu podzimu spolupracoval na
zajištění posezení s Václavem Žákovcem, slámování,
Všerubské drakiády, lampiónového průvodu,
Martinských slavností a rozsvícení vánočního
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stromu. Bohužel z organizačních důvodů se
nepodařilo zajistit mikulášskou nadílku. V prosinci
se můžete v hasičárně těšit na tekutého kapříka 24.
prosince a vánoční zpívanou 27. prosince.
Závěrem přeji klidné a pohodové svátky a
úspěšný vstup do nového roku 2018.
Jaroslav Frána
starosta SDH

SK Všeruby
Zpráva o činnosti SK Všeruby za období září –
listopad
Skončila nám podzimní část sezóny a je
načase se ohlédnout
za minulými měsíci.
Mužstvo
´A´
se
pohybuje na 5. místě,
i když výkony nebyly
zrovna
optimální,
jak
bychom
si
představovali. Přesto
se držíme týmů nad
námi v tabulce. Často
zápasy rozhodoval
jediný gól a byla smůla, že proti nám.
Mužstvu ´B´ se nedařilo o nic hůře. Ač to
tak nevypadá, tak páté místo je pro nás úspěchem.
Ano, mohlo být i lépe, ale vzhledem k marodce, a
zápasům, které se sešly s týmem ´A´ , to bereme jako
úspěch.
A naše budoucí naděje? I přesto, že v tabulce
se nacházíme ve spodních patrech, i tak je vidět na
některých dětech, že se snaží a lepší se. V pátečních
termínech hrálo spoustu dětí svoje první zápasy a
poprali se s tím více než dobře, i přesto že jsme hodně

prohrávali, děti nevěšely hlavu a chodily trénovat
dál, aby se zlepšily.
Mladší žáci, řekl bych náš nejstabilnější kádr,
se poprvé ocitli v této
věkové
kategorii.
Popasovali se s tím
více než dobře a
drží se v polovině
tabulky. Nyní se již
kluci a holky těší na
zimní přípravu.
I přesto, že
skončila sezóna, pro
výbor to nekončí,
ale spíš začíná. Opět se začínáme chystat na příští
sezónu, plánujeme soustředění pro muže i děti,
sháníme další hráče.
Na konec mého příspěvku bych si dovolil
všem spoluobčanům popřát krásné prožití Vánočních
svátků strávených v klidu s těmi nejbližšími a příjemné
vykročení do nového roku 2018 a samozřejmě
připomínám tradiční silvestrovský fotbálek. Přijďte
si na Silvestra zahrát nebo se pokochat kvalitním
představením.
za SK Všeruby Jiří Balvín

Spolek ProVšeruby
Všerubská slámyáda
V neděli 10. 9. 2017 jsme zkusili poprvé
uspořádat ve Všerubech akci, kterou jsme nazvali
ProVšerubská SLÁMYÁDA. Ve své podstatě se
jednalo o soutěž ve válení různě velikých balíků slámy
s doprovodným programem. Měli jsme připraveny
tři balíky slámy – velký, střední a malý. Soutěžící byli
trochu netradičně rozděleni ne dle věku či pohlaví,
ale dle váhy. Takže jsme měli kategorii mini (zde
každý „mini závodník“ dostal odměnu automaticky),
dále kategorie jednotlivců do 40 kg, do 70 kg a nad
70 kg. A pak různě složené týmy, které dohromady
vážily buď do 60 kg, do 100 kg anebo nad 100 kg.
Jako doprovodný program jsme měli připravený
„workshop“ plzeňských žonglérů, u kterých si
každý mohl zkusit žonglování s různými předměty,

točit s talířem nad hlavou, kroutit kruhem různými
částmi těla apod. Na dalším stanovišti si každý mohl
zkusit vyrobit ze slámy defacto cokoliv – k vidění
byla již dopředu vyrobená lochneská potvora (která
se částečně zavrtala i pod povrch hřiště) nebo erb
města Všeruby (nyní k vidění na MěÚ Všeruby), děti
i dospělí vyráběli srdíčka, kytičky, někdo si vyrobil
vidle atd. Jako zlatý hřeb odpoledne byla pro děti
připravena letecká show, při které z letadla, které
létalo na hřištěm, padaly bonbony.
Přehled vítězů jednotlivých kategorií:
Jednotlivci do 40 kg – 1. místo Kuba Tyr, 2. místo
Eliška Žítková, 3. místo Lenka Baumová
Jednotlivci do 70 kg – 1. místo Dáša Löwyová, 2.
místo Silvie Pražmová, 3. místo Natálka Rubášová
Jednotlivci nad 70 kg – 1. místo Míla Kristl, 2. místo
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Petr Pražma, 3. místo Jindra Nolč
Týmy do 60 kg – 1. místo Sofča Löwyová a Maruška
Kristlová, 2. místo Sofča Löwyová
a Terezka Krejzlová, 3. místo
Toník a Monča Nových
Týmy do 100 kg – 1. místo
Dáňa Pašek a Kryštof Kučera,
2. místo Sofča Löwyová a Eliška
Červenková, 3. místo Lenka
Baumová a Eliška Žítková
Týmy nad 100 kg – 1. místo
hasiči Všeruby (Jarda Frána, Petr
Hodina, Jirka Baum Havel), 2.
místo Luboš Černý, Vašek Míka a
Dominik Rubáš, 3. místo Míla Kristl, Rosťa a Týna
Kunovi.

Závěrem bych chtěl tradičně poděkovat
kamarádům a známým, kteří se na pořádání této
akce aktivně podíleli. Velké
díky patří Dáše a Kátě za pomoc
s přípravou celé akce, Silvě, Lence
a Petrovi za měření a zapisování,
Jindrovi za fotografie, hasičům za
logistickou podporu a za zajištění
občerstvení, Helence, Pavlovi a
Zdeňce za pomoc s vyráběním
slámových výrobků, Mílovi za
leteckou show a paní Čiperové
za vynikající koláče a koláčky
(odměny pro vítěze).

8. Všerubská drakiáda
Ufffffffffff, tak to jsme si teda oddechli.
Původně měla drakiáda
proběhnout v neděli 29.
10., ale protože celou
Českou
republikou
se zrovna v tu dobu
proháněl velký vítr
(někde
dokonce
i
hurikán), tak jsme
radši s obavami, aby
nám nějaké děti třeba
neuletěly, drakiádu o
týden posunuli. Byl
to risk, ale vyšlo to.
V neděli 5. 11. od rána
vůbec nefoukalo, byla
mlha a vyhlídky nic
moc. Ale na našem
osvědčeném
místě
a také i proto, že jsme tradičně byli domluveni
s Magdalenou Lípovou z rádia Blaník, bylo vše
tak, jak mělo být. I když to vypadalo, že nefouká,
tak nahoře foukalo. Celkem jsme zaregistrovali 70
draků, přišlo asi 150 účastníků a povedlo se nám

opět překonat všerubský rekord z roku 2016 v počtu
draků v jednom okamžiku na nebi. Takže, když to
shrneme, tak můžeme říct (napsat), že dne 5. 11.
2017 v 15:00 hod létalo v jeden okamžik nad městem
Všeruby 58 draků.
Také mezi nás opět tak jak každý rok přišly
děti z naší mateřské školky a přinesly nám ukázat,
jakého vyrobily draka. Letos to byla krásná veliká
sova. Za jejich snahu jsme je odměnili velikými
diplomy, pastelkami, křídami a velkým pytlem
karamel.
Následně zasedla odborná a léty prověřená
komise, která vyhodnotila nej draky. Odměnu si
z letošní drakiády odnesli Péťa Cibulková, Eliška
Červenková, Vašík Baum, Michal Průcha, Majdalénka
Dobrá, Péťa Holovský, Pepík a Honzík Budákovi,
Samanta Nolčová a Sofinka Halvová.
Pak už nezbývalo než rozdat každému
malého pamětního dráčka, opéct 80 buřtů, dopít
svařák u hasičů a honem domů do tepla.
Poděkování patří hasičům za občerstvení,
Dáše a Káťa za pomoc v organizaci, Vlastě za vydání
buřtů a Petrovi za super fotografie.

Lampionový průvod
Tak jak velí tradice, i letos jsme se všichni 16.
11. sešli na lampionovém průvodu. Oproti létům
předchozím jsme určili výchozí místo na louce, kde
se pořádá drakiáda. Chyba byla, že jsme neupřesnili
přesné místo na této poměrně rozlehlé louce, ale
nakonec jsme se všichni sešli a vyrazili zhasnutými
Všeruby až na hřiště. Zde již čekala červenobílá paní
s čarodějnicemi a také strašidelná stezka odvahy,
na kterou se dle našich záznamů odvážilo 117
statečných dětí. V průběhu večera si prvních 100

účastníků mohlo opéct buřta, kdo nestihl buřta, tak
se mohl ohřát svařákem nebo grogem (ti statečnější
pivem) u Lojzy na Muňárech. A nakonec došlo
i na avizované překvapení – ohňostroj za zvuků
hudebního doprovodu.
Pořadatelé (a určitě i všichni účastníci)
tímto děkují čarodějnicím a strašidlům za perfektně
odvedenou práci.
Fotky z této a i z dalších akcí našeho spolku si
můžete prohlédnout na www.provseruby.cz.
Vašek Červenka

Vašek Červenka

Vašek Červenka
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Ze života města a okolí
15. září nás čekalo další povedené posezení s písničkami Václava Žákovce. Lidušky zde oslavily svůj
svátek, někdo narozeniny, sál byl plný, obsluha skvělá, taneční páry elegantní, veselá nálada vládla celý čas.
30. září Štěpánka Walterová a Eva Brunerová uspořádaly pro všerubské občany zájezd do
Vinohradského divadla na hru Pygmalion. Skvělé herecké obsazení zaručilo nezapomenutelný zážitek.
Můj obdiv patří organizátorkám, jistě se zařizováním
měly dost práce. Výhodou bylo i to, že řidič autobusu
p. Svoboda z dopravní společnosti Rozporka nás
pohodlně dovezl až před vchod, kde nás po skončení
představení zase vyzvedl.
14. října se konal v hasičárně již třetí Všebazárek.
Přeci jen se zde mihlo více lidí, kteří mohli nakoupit vše,
co doma postrádají. Převažovalo oblečení a hračky, ale
i tak odcházeli spokojení zákazníci.
24. října v našem kinosálu KD zahrála Trnovská umělecká společnost TRUS hru Járy Cimermanna
Dobytí severního pólu. Hra velmi úsměvná v původní podobě, s úvodním seminářem vědců, navíc pár
přeřeků herců rozesmívalo obecenstvo po celou dobu večera.
Tradiční tombola se losovala o přestávce, hlavní cena byla
vstupenka na všechna představení ve Všerubech na celý
příští rok. Divadlo se konalo za laskavého přispění města
Všeruby. Další představení budou následovat až dle vývoje
rekonstrukce KD.
Největší akcí podzimu ve Všerubech jsou jistě
Svatomartinské slavnosti. Tentokrát přímo dne 11. 11.
zavládla na náměstí veselá nálada, zněla hudba a lidičky
se scházeli. Po obvyklém zahájení žehnáním vínu a městu
vystoupila kapela Majkl bend, což je plzeňská bluegrassová
až folková kapela. Následovala show Lukáše Petráčka, několikanásobného mistra republiky v trialu.
Předvedl nám, že na motorce někomu nestačí
jen jezdit dopředu a po dvou kolech, skočil přes
živou překážku v podobě dobrovolníků, kteří
ulehli na silnici. Adrenalinovou podívanou
vystřídal Pilsner Jazz bend, který hrál bravurní
swing. Po tradiční scénce, kdy Martin poskytne
svůj plášť žebrákovi, proběhla mše v kostele sv.
Martina za zpěvu Kůrovců. Nezapomnělo se
ani na děti, pro které bylo připraveno divadlo
Chůdadlo a večerníček. Za tmy náměstí ovládl
drak v děsuplné pohádce. Večer, již za deště,
zakončila kapela ½ Rebel.
Skvěle zvolený program, výborné jídlo i pití, perfektní organizace zajistilo úžasný den i navzdory
nevlídnému počasí.
Viola Pešková

Pozvánky na budoucí akce
Tekutý kapřík - posezení po půlnoční mši - 24. 12. – 22:30 hod – pořádá SDH Všeruby
Vánoční zpívaná - 27. 12. – 20:00 hod – hasičárna
Silvestrovské fotbalové utkání Mladí vs. Staří – 31. 12. 2017 od 10:00 hod, fotbalové hřiště, pořádá SK Všeruby
Řádná valná hromada SDH Všeruby – leden – termín bude upřesněn
Řádná valná hromada SK Všeruby – leden – termín bude upřesněn
Autobusový zájezd do Prahy do Divadla na Vinohradech na komedii Bytná na zabití - 24. 2. – pořádají
Štěpánka Fleisnerová a Eva Brunerová
Posezení s Václavem Žákovcem – 16. 3. – pořádá Město Všeruby
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Vážení spoluobčané, jak by z této fotografie mohlo
vyplývat, je to opravdu tak. Členové spolku ProVšeruby
pro příští rok odlétají do teplých krajin a vybírají si roční
dovolenou. Příští rok se tedy na našich akcích neuvidíme,
ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy.
I přes tuto, pro někoho možná špatnou zprávu, mi dovolte
touto cestou popřát Vám krásné a klidné vánoční svátky a
pohodový vstup do roku 2018.
za ProVšeruby
Vašek Červenka

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.
listy@seznam.cz a další� vydání� Všerubských listů Vám
bude doručeno pří�mo do vaší� emailové schránky.
Uzávěrka další�ho čí�sla bude dne 28. 2. 2018,
ROČ� NÍ� K VII, čí�slo 4/2017

předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
12. 3. 2018.
	I členové redakční� rady přejí� všem čtenářům a
spoluobčanům šťastné a veselé prožití� vánoční�ch svátků a bujarou oslavu konce roku 2017 a klidný vstup do
roku 2018.
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