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Fotografie: Slavnosti města (2. 6. 2018, foto Viola Pešková), Nikola Eretová - přeborník Plzeňského kraje v běhu na 60 metrů překážek (10. 6.,
Zdeňka Opatrná), Mama Cup - mladší žáci a přípravka s maminkami (10.
6., Jiří Balvín), Lenka Baumová při přípravě požárního útoku (20. 5., Zdeňka Opatrná), Školení hasičů (6. 4., Viola Pešková), Cvičenky při oslavě MDŽ
(8. 3., Viola Pešková), Vítězové Všerubské běhny (1. 5., Viola Pešková)
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Slovo starosty
Zdravím Vás všechny,
tyto řádky píši v pátek 1. 6., tedy jeden den před
městskými slavnostmi. Přípravy jsou v plném proudu a
já doufám, že všechen připravený program proběhne
v pořádku a slavnosti se budou všem líbit. A protože tyto
řádky čtete už po slavnostech, tak doufám, že jste se
všichni dobře bavili.
Letošní počasí je velmi nestandardní a
mnohým přidělává vrásky na čele. Jaro vůbec
neproběhlo a my jsme všichni vstoupili hned
do letních teplot. K tomuto extrému se ke
konci května přidaly ještě vydatné srážky.
Propršelo pár střech, voda, která protekla z polí
přes Kokořov, vyplavila zahradu pana Boudy. Všerubští
hasiči vyčistili zacpané propustky, aby se zlepšila možnost
odtoku přívalových vod a dodali pytle s pískem, které při
druhém přívalovém dešti trochu zmírnily škody. Město
bude jednat se Správou a údržbou silnic, aby se o majetek,
který mají ve své správě, lépe staraly a nezvyšovaly tak
riziko vzniku škod na soukromém nebo jiném majetku.
V kulturním domě se nám podařilo zprovoznit

Zprávy z matriky
Vítání občánků
Ve středu 6. června 2018 se konalo
již tradiční slavnostní uvítání nových občánků
do našeho města. Z 23 pozvaných rodičů se
jich se svými ratolestmi nejen ze Všerub, ale
i z Kokořova, Radimovic a Klenovic dostavilo
celkem 21. Vzhledem k tomu, že za uplynulý rok
se narodil rekordní počet dětí, slavnostní uvítání
bylo rozděleno do tří skupinek.
Jako první pan starosta uvítal nejstarší
děti: Viktora Peřinu, Samuela Hyndráka, Karolínu
Zajíčkovou, Tomáše Turka, Víta Vančuru, Alenu
Balázsovou, Anetu Tučkovou a Otu Elise.
V další skupince byli přivítáni: Emilie
Myslíková, Viktorie Mrázová, Ondřej Wopršálek,
Marek Kolář, Kai Lundemann a Lucie Šrámková.
A v poslední skupince byly dětičky
narozené v letošním roce: Aneta Cikánová,
Matyáš Nolč, Karin Eismanová, Nina Soukupová,
Klára Langová, Michael Krejzla a úplně nejmladší
Emma Dolejšová.
K velmi příjemné atmosféře slavnostního
setkání přispěly svým roztomilým vystoupením i
děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Růžkové a touto cestou bych jim chtěla jménem
městského úřadu poděkovat.
				
Soňa Hyrátová

náš starý kinosál, ve kterém již proběhlo divadelní
představení a žákovský koncert. Vchod je zatím pouze
přes pizzerii, ale jakmile firma Interstav dostaví rampu
pro vozíčkáře, budeme moci využít hlavní vchod z boku
kulturního domu. Pizzerie je opravená a v současné době
do ní vybíráme vhodného nájemce. Do prázdnin, nebo
začátkem prázdnin, by měla firma Silba vyasfaltovat
komunikaci končící rodinným domem Potužákových.
Následně proběhne oprava komunikací v majetku města.
Nechtěl bych zapomenout na naši mládež.
Gratuluji všem maturantům, kteří složili zkoušku
z dospělosti a všem, kterým zbyl nějaký ten předmět na
září, držím palce. Vám ostatním, kteří sbíráte poslední
známky, přeji, aby tyto známky klasifikaci vylepšovaly
a ne zhoršovaly. Za měsíc začínají prázdniny a tak mi
nezbývá, jako každý rok, všem popřát klidný odpočinek
na dovolených, bezpečný návrat domů, příjemné počasí a
milé lidi kolem sebe.
Michal Vaněk
starosta města
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Mateřská škola
Jarní události ve školce
Jaro už bylo za vrátky, ale zima se stále bránila
velkými mrazy. Proto jsme si vyrobili Morenu a hodili ji
do potoka za mohutného pokřiku: „Zimo, zimo táhni pryč
nebo na tě vezmu bič“. A už jsou tady Velikonoce. Zajíček
nám schoval na zahradě barevná vajíčka a nezapomněl
ani na poklad plný perníčků a čokoládových slepiček.
Na jaře nás navštívilo loutkové divadélko s pohádkou O
Kašpárkovi. Děti měly příležitost prohlédnout si dřevěné,
krásně vyřezávané loutky čerta, krále, princezny, Kašpárka.
Nejstarší třída Tygříků zhlédla ještě divadlo Staré pověsti
české. V dubnu se zúčastnily starší šikovné děti oblastního
kola pódiového vystoupení mateřských škol Mateřinka
v Kralovicích. Paní učitelka Káňová a Pražmová nacvičily
s dětmi „kočičí tanec“ na hudbu Marka Ebena. Na konci
dubna se nám u lesíka nad obcí usadily dvě čarodějnice.
Oblečené podle poslední módy z padesátých let minulého
století, nápadně podobné paní učitelce Silvě a Lence,
rozdělaly oheň a upekly nám „hadí ocásky“- minipárečky.
To nám ten čas letí! Naši předškoláčci už musí
myslet na školu. Většina dětí byla u zápisu v ZŠ Všeruby,
do které od září nastoupí.
Jako každoročně jsme u příležitosti Svátku

matek připravovali akci s rodiči Šlápotka. Vyrobili jsme
dárečky pro maminky, připravili úkoly, diplomy a odměny.
Ale bohužel počasí nám nepřálo. Lilo jako z konve a při
náhradním termínu dokonce bouřilo. Nakonec jsme si
Šlápotku prošli dopoledne bez maminek. Dáreček jsme
mamince odnesli domů, úkoly jsme splnili, diplom i
odměnu dostali všichni k MDD. Takže nám to nebylo tolik
líto. Děti, které v září odchází do školy, se každý rok těší na
spaní ve školce. V pátek večer si přinesly spacáky, karimatky
i matrace a rozložily si je po třídě. Venku bylo krásně, takže
jsme si zahráli stopovačku, opekli si na zahrádce buřtíky a
odebrali se do třídy. Tam nás ještě čekalo promítání filmu
Hledá se Dory a stezka odvahy po chodbách školy. Na
památku na tuto noc si děti vyrobily prostírání s obrázkem
z filmu. Tak snad budou rády vzpomínat nejen na noc ve
školce. Další akcí, ke které se rádi každý rok vracíme, je
kreslení křídou na chodník. Děti opět proměnily chodník
na barevné plátno plné krásných obrázků. Děkujeme MěÚ
ve Všerubech za odměny pro děti.
Těšíme se na další akce, které plánujeme na závěr
školního roku.
Radka Mičulková
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Základní škola
Čtenářské dílny ve školní knihovně
Přimět děti číst knihy s láskou a nikoliv jen
z povinnosti nebyl nikdy lehký úkol. Celé generace, včetně
nás, četly z čítanek a stačilo to. Avšak dnešní děti mají
oproti nám celou škálu jiných, méně náročných a pro
ně atraktivnějších, možností, jak se zabavit, nejen PC
hry, internet, nebo Facebook. Je nutné jim knihy nabízet
trochu jiným způsobem. A proto se naše škola ráda
před dvěma lety zapojila, prozatím se čtyřmi třídami, do
projektu čtenářských dílen. Žáci v jejich rámci navštěvují

při hodinách literatury školní knihovnu a z nabídky
přibližně dvou tisíc titulů si sami volí knihu, kterou čtou.
V hodinách a poté i doma. Nadšení žáků i učitelů bylo
nakažlivé, a proto se letos připojily 4., 5., 6. a 7. třída. A i
na těchto nováčcích jsou vidět znatelné pokroky ve čtení
a pochopení textu. Možná si za pár let naši absolventi
prolistují své čtenářské pasy a čtenářské deníky, aby si
připomněli, jak se vyvíjel jejich čtenářský vkus a vlastně i
vztah k četbě.
Lenka Machuldová

Exkurze 2. stupně do Terezína
Milou tradicí naší školy se stala exkurze do
Terezína, města, které se stalo jedním velkým památníkem
připomínající smutnou historii období druhé světové
války. Letošní exkurze byla výjimečná tím, že se jí zúčastnili
žáci celého 2. stupně základní školy ve Všerubech. Celkem
do pevnostního městečka zavítalo 46 dětí, aby se blíže
seznámily s dějinami holocaustu a vývojem našeho státu
v období Protektorátu Čechy a Morava. Během objednané

prohlídky Malé pevnosti Terezín se mohli žáci na vlastní oči
přesvědčit, v jakých podmínkách živořili vězni i několik let.
Pevně věříme, že návštěva Malé pevnosti, Muzea ghetta
i samotných ulic bývalého židovského koncentračního
tábora zanechala v dětech hluboký dojem a náměty
k přemýšlení, aby se podobné utrpení v budoucnu již
nikdy neopakovalo.

Exkurze v HZS Plzeň – Košutka
Koncem března se žáci 2., 3., 4., a 5. ročníku
vypravili do HZS Plzeň – Košutka. Někteří žáci naší
školy navštěvují hasičský kroužek, tak je zajímalo, jak se
připravují a trénují profesionální hasiči.
A co o akci napsali žáci 4. ročníku? Dne 22. 3. 2018
navštívili žáci naší školy Hasičský záchranný sbor Plzeň –
Košutka. Mohli jsme si prohlédnout hasičská auta a jejich
výbavu. Moc nás zaujal hasičský autobus. Také jsme
viděli ložnice, tělocvičnu a posilovnu. Všude byli zkušení

hasiči, kteří nás učili spoustu nových věcí a předvedli
nám názornou ukázku záchrany zraněného horolezce.
Potom jsme si prolezli tréninkové klece, kde hasiči trénují
orientaci v hořícím domě a vyzkoušeli nekonečný žebřík.
Nakonec jsme si prohlédli hasičské přístroje a mohli si
vyzkoušet obleky a přilby.
Moc se nám tam líbilo a byl to pro nás krásný
zážitek.

Husité

V březnu do naší školy opět zavítal historik a
soukromý badatel Libor Marek, který se svými pořady
o historii navštěvuje ZŠ na území tří krajů. Každý rok
připravuje nové téma a novou interaktivní přednášku,
která zaujme, pobaví a přinese pozoruhodná zjištění.
Letos to byli právě husité, jejichž statečnost a

odhodlání jsou na území České republiky tolik obdivovány.
V našem regionu zvlášť, neboť právě u Nekmíře se odehrála
jedna z prvních Žižkových bitev s použitím vozové hradby.
Žáci 4. a 5. třídy měli tak možnost dozvědět se další
zajímavé detaily, na které při výuce vlastivědy nedošlo, a
navíc obdivovat věrné kopie husitských zbraní.
Lenka Machuldová

Lyžařský kurz
K letošnímu lyžařskému výcviku jsme se sešli
netradičně na hlavním vlakovém nádraží v Plzni v počtu
deseti žáků a tří učitelů. Cesta plná sdělování zážitků
z jarních prázdnin a pojídání řízků z domova uběhla velmi
rychle a už jsme byli na Špičáku. V pondělí ráno jsme se
rozjezdili na lyžích a snowboardech na malé sjezdovce
pod hotelem Sirotek. Protože tentokrát nebyl nikdo
úplný začátečník, vyrazili jsme už odpoledne na sjezdovky

na Špičák. Tam si lyžaři vyzkoušeli měřený slalom, který
je instalovaný pro potřeby veřejnosti. Všichni tyto
časy následující den pokořili minimálně o pět sekund
a viděli tak svůj pokrok. Na snowboard se letos poprvé
postavili tři žáci, kteří tvořili samostatnou skupinu a po
několika jízdách na kotvě vyjeli lanovkou na vrchol. Ve
středu nás dostihly tuhé mrazy (na vrcholu bylo – 19,6°
C) a navíc odpočinkový den, takže jsme na sjezdovku u
hotelu vyrazili až po desáté hodině a věnovali se pilování

Lenka Machuldová

L. Dyková, A. Švecová, žáci 4. ročníku
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techniky v podobě projíždění branek z hůlek, nácviku
„letadel, hlazení malých a velkých psů“ a volným jízdám.
Hned po obědě jsme vyrazili na exkurzi do stanice Horské
služby, kde jsme si prohlédli záchranářskou techniku a
poslechli krátkou přednášku. Pak jsme vyjeli lanovkou na
Hoffmanky a pěšky došli do Železné Rudy, Tam jsme si
osladili život výtečnými dortíky a pak se pěšky vrátili do
hotelu právě akorát na večeři. Ve čtvrtek už mráz trochu
polevil a dovolil pokračovat v lyžařském výcviku. V pátek

jsme lyžovali jen dopoledne, protože odpoledne bylo
balení a odchod na vlak. Lyžařský výcvik zvládli všichni
bez úrazu, se spoustou zážitků a hlavně s nově nabytými
lyžařskými a snowboardovými dovednostmi, které snad
zúročí v dalším období. Nakonec zbývá jen poděkovat
žákům za skvělý a bezproblémový týden a říct, že už teď
se těšíme na další rok. Skol!

Podpora technického vzdělávání
Naše škola se zapojila do projektu Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
kraji. Cílem tohoto projektu je získat více studentů
právě pro technické obory. Škola se projektu účastní pod
patronátem Střední školy Kralovice. Osmáci si v pondělí 21.
května 2018 v dílnách Střední školy Kralovice vyzkoušeli

výrobu nejrůznějších ornamentů ohýbáním plechu a
výrobu kovové hrací kostky. Žáci se v rámci projektu
účastní ještě exkurze ve vybraném podniku, v našem
případě půjde pravděpodobně o mladoboleslavskou
automobilku Škoda Auto.

Skvělý zážitek z Domažlic
Je 22. květen 2018 a nás čeká nejlepší den
školního roku - náš výlet. Objednali jsme si nádherné
počasí. Tentokrát naše kroky vedly na Domažlicko.
Pro začátek jsme se zastavili v Kolovči v Muzeu
techniky a řemesel. Zaujalo nás spousta věcí – hodinářství,
cukrářství, kadeřnictví, výčep, ale i zubař. Co nás nejvíce
nadchlo, byl mlýn na jedovaté báby. Za 7 starých bab
jedna mladá. Bohužel, doprovázelo nás jen 6 bab.
Po té jsme se přepravili do Újezdu k rodnému

domku J. S. Koziny. Bylo to poučné, ale nejvíce se nám
líbila velká dutá socha chodského psa.
Poslední třešničkou byla modelová železnice
v Domažlicích. Kolem nás projížděly vlaky s názvy Helenka
Vondráčková, Vlak duchů, Hurvínek, Vojenský vlak. Bylo to
zase něco nového.
Výlet byl skvělý, vraceli jsme se plni dojmů a
nových zážitků.

WORKSHOP DEPO 2015
Již druhým rokem měli žáci naší školy možnost
navštívit workshopy v DEPO2015 v Plzni. Tyto workshopy
byly uspořádány v rámci výstavy ART3.
Pořadateli letos byly tři střední školy – Integrovaná
střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, Střední
uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola
Zámeček s.r.o a Střední odborná škola obchodu, užitého
umění a designu, Plzeň, Nerudova 33. Všechny školy
zde měly výstavu prací svých studentů a zároveň zde
prezentovaly své umělecké obory.
Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet práci s počítači
v 3D programu Rhinoceros, navrhnout design pokoje,
mobilu, nábytku či látky. Ti zručnější si mohli našpendlit

oděv na krejčovskou pannu, ušít maňásky nebo vyrobit
vlastní placku. Žáci si mohli vyzkoušet i sochařství nebo
výrobu vazby na knihu. Pro slečny zde byla kosmetická
poradna, kde se mohly nechat i nalíčit. Obdivovatele
moderní techniky určitě zaujala 3D tiskárna. Pro ty,
které láká fotografování, byl k dispozici fotoateliér
s profesionální zrcadlovkou. Bylo zde ještě mnoho dalších
stanovišť s atraktivní nabídkou.
Návštěva byla pro žáky velmi zajímavá a poučná.
Zejména naši deváťáci litovali, že se neuskutečnila o něco
dříve, protože by značně ovlivnila jejich rozhodnutí o
dalším studiu.

Ludmila Tomanová

Václav Růžička

Žáci 3., 4. a 5. třídy a jejich třídní učitelky

Jolana Blechová
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SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby
Přeji čtenářům Všerubských listů příjemný začátek
pěkného léta, doufám, že se jim i naší jednotce vyhnou
nepříjemné zážitky v podobě mimořádných událostí.
Záplavy po přívalových deštích jsou čím dál častější a
zaměstnávají hasiče v celé republice. Našemu městu se
zatím bohu dík i včetně katastrofálních následků vyhýbají
a pevně doufám, že tomu tak bude i nadále. Jednotka
SDH Všeruby v průběhu jara pouze odstraňovala drobné
následky přívalových dešťů v Kokořově, kde byly opakovaně
čištěny propustky pod komunikacemi. Jednotkou byly po
bouřkách likvidovány popadané stromy ve Všerubech
a na příjezdové komunikaci do Chrástova. Ve spolupráci
městským úřadem byla provedena oprava výpusti požární
nádrže a nyní je jednáno o kompletní opravě. Zároveň
rada města odsouhlasila výměnu garážových vrat hasičské
zbrojnice. Poslední dubnovou sobotu sbor dobrovolných
hasičů v Zahrádce pořádal okrskovou soutěž v požárním
sportu, podařilo se nám sestavit jedno smíšené družstvo,
které skončilo na třetím místě.
V březnu náš sbor pořádal v klubovně hasičské
zbrojnice dětský maškarní
bál. Malá účast dětí i rodičů
byla způsobena probíhající
chřipkovou
epidemií.
Následovalo
koncem
března posezení s Václavem
Žákovcem. Koncem dubna
jsme se podíleli na dopravě a
stavění Máje. V květnu jsme
ve spolupráci s půjčovnou
lodí Vodoušek za podpory
Města Všeruby a několika
dobrovolníků pořádali 11.
ročník Všerubské šlápoty a
1. ročník Všerubské běhny.
V sobotu 12. května jsme
spolupracovali na organizaci
XVI. Ročníku Memoriálu Vendulky Fránové, dorostenecké
soutěže, které se zúčastnilo více než sto závodníků z celé
republiky. V neděli 13. května jsme zajišťovali občerstvení
při Junior cupu. Poslední akcí, kterou jsme pomáhali
organizovat, byly městské slavnosti. Zde jsme zajišťovali
občerstvení a podíleli se na stavbě a úklidu stanů.
Mladí hasiči se v březnu zúčastnili branného
závodu v Úněšově. Soutěž, která v uplynulých letech
probíhala za pěkného jarního počasí, se letos změnila ve
zkoušku kvality mladých hasičů. V deseti stupňovém mrazu
umocněném sněžením a ledovým větrem absolvovalo
čtyř kilometrovou trať s dvanácti disciplínami víc než dvě
sta padesát mladých hasičů. Naše družstvo starších získalo

11. místo a mladší vybojovali místo druhé. V dubnu se
tradičně konala soutěž o pohár SDH Manětín. V Útoku
CTIF dle mezinárodních pravidel zde změřilo své síly třicet
devět družstev, starší skončili na místě dvanáctém, mladší
vybojovali zlaté medaile. V požárních útocích se poprvé
soutěžilo 13. května v Plzni u stanice HZS na Košutce.
Pro nás je tato soutěž smolná již několik let a letos tomu
nebylo jinak, starší v prvním pokusu díky rozpojené hadici
jen tak tak stihli dokončit požární útok v předepsaném
limitu jedné minuty a v druhém pokusu bohužel chybu
nenapravili a útok byl hodnocen jako neplatný, výsledkem
bylo 20. místo. Mladší měli neplatný hned první pokus
díky nenašroubovanému sacímu koši, v druhém pokusu
dosáhli času 21,21 sekundy, který stačil na místo šesté.
19. a 20. května se konalo jarní kolo hry Plamen.
Starší do soutěže nastupovali z devátého místa po
podzimním kole. Bohužel v této kategorii máme málo
dětí, proto bylo naše družstvo doplněno dětmi z Horní
Bělé a Obory. Tomuto složenému družstvu se podařilo
zabojovat v několika disciplínách a posunout se v celkovém
hodnocení na místo šesté. Mladší nastupovali do soutěže
z pátého místa a vyrovnanými
výkony si pozici udrželi i
v závěrečném hodnocení.
V běhu na 60 metrů překážek
si z našeho kolektivu nejlépe
vedla Nikola Eretová, která
v kategorii mladší dívky
zvítězila časem 17,39 sekundy.
V neděli 10. června
proběhl v Klatovech v rámci
krajského kola hry Plamen
závod o přeborníka Plzeňského
kraje v běhu na 60 metrů
překážek. Právo postupu na
tuto soutěž měli závodníci,
kteří se v okresním kole
umístili na 1. až 3. místě. Náš
sbor reprezentovala Nikola Eretová, která po vítězství
v okresním kole potvrdila svoji formu a v konkurenci 21
závodnic ve své kategorii zvítězila v čase 16,08 sekundy.
V současné době se mladí hasiči připravují na
soutěže v Letkově, Horní Bělé a Mrtníce. Členové sboru
chystají vše potřebné na naši spolupráci při Mistrovství
republiky mladých hasičů a dorostu, které se koná
v červenci na atletickém stadionu města Plzně, a na které
je samozřejmě zvána i široká veřejnost. V září je v plánu
tradiční soutěž mladých hasičů. Těšíme se na viděnou na
některé z našich akcí.
Jaroslav Frána
starosta SDH
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SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby duben
- červen 2018
Fotbalová sezóna je již téměř u konce, ale ta letní
teprve začíná. Tak jako loňský rok, zkusili jsme požádat
Plzeňský kraj o dotaci na modernizaci stávajícího hlediště.
Původní dřevěné lavičky měla nahradit bezbariérová
tribuna o kapacitě 60 míst a místo
zbylých dřevěných na stráni měla
přijít menší tribuna o 40 sedadlech.
Celková výše projektu byla cca
kolem půl milionu. Bohužel dotaci
jsme opět nezískali a budeme
muset čekat na další rok a zkusit to
znova.
19. května k nám zavítala
pouť a jak už bývá tradicí, uspořádali
jsme pouťovou zábavu, kde nám
zahrála kapela Expres. Na zábavu i
přes nepříznivé počasí si našlo cestu
kolem 60 lidí a my jim děkujeme za
návštěvu.
26. května se konal den
dětí za spolupráce s našimi hasiči. Na místní hřiště si
našlo cestu 62 dětí a doufám, že po celou dobu se bavili a
hezky si zasoutěžili. Já bych chtěl poděkovat všem lidem a
sponzorům, kteří se na této akci podíleli – bez nich by to
nešlo.
V polovině března
jsme vyjeli na soustředění
s dětmi a muži do Liblína.
Počasí nám moc nevyšlo a
většinu soustředění pršelo
nebo sněžilo a tak většina
dětí okusila svoje první zimní
soustředění.
´A´ mužstvo.
Celou jarní část si drží
stabilní formu a až na pár
nevydařených zápasů, kdy
jsme se střelecky nemohli
prosadit, držíme vítěznou
vlnu,
kterou
chceme
potvrdit v posledních třech zápasech doma s Mladoticemi
a Líněmi a ve venkovním utkání ve Zbůchu. Nejlepším
střelcem je stále Ruda Herák, který pronásleduje první
příčky. Aktuálně je Áčko na 4. místě a pořád se ještě má
šanci dostat na 2. místo, tak jako v loňském roce.
´B´.mužstvo
V jarní části přebral otěže B mužstva Stanislav Pašek a pod

jeho vedením se oproti podzimu mužstvo zvedlo. Nyní
čeká Béčko už jen jeden zápas a to výlet do Líní. Aktuálně
je Béčko na 6. místě se ztrátou 3 bodů na čtvrté Kozolupy.
Nejlepším střelcem je Richard Převor s 9 góly.
Mladší žáci
Pod vedením Ládi TYRA a Michala LÖWYHO skončili
v tabulce na krásném 5. místě.
Nyní čeká žáky nadstavbová část,
která se hraje systémem play off.
V prvním kole se utkali naši žáci
s týmem Dobříče a po venkovní
prohře 5:2 doma sehráli důstojnou
odvetu, kde se bojovalo o každý
balón a zápas skončil zaslouženě
0:0. Nutně musím podotknout,
že ať nepadl ani jeden gól, bylo to
nejlepší utkání, co naši žáci sehráli.
Nyní je čeká tým Hadačky, kde se
rozhodne o celkovém umístění.
Starší přípravka
Pod vedením Ládi TYRA a Michala
LÖWYHO, i přesto, že statečně
bojovali, ne v každém zápase se to povedlo a tak skončili na
8. místě s 10 body. Jako žáky čekala přípravku nadstavba,
kde změřili sílu s Dolní Bělou. V prvním zápase měli naši
jasně navrch a nahráli si slušný výsledek do odvety, kde
odveta měla být jen formalitou. Po postupu nás čekají
Ledce o konečné umístění.
Mladší přípravka
Pod
vedením
Pavla
Reinwarta
se
usilovně
připravují na svojí budoucí
kariéru. V průměru chodí na
tréninky 11 malých kluků ve
věku 4 - 7 let. Museli jsme
jim pořídit i nové balony,
aby měli naši nejmenší
s čím hrát, protože potřebují
velikost balónu č. 3.
Dne 10. 6. 2018
jsme na ukončení sezony
uspořádali pro všechny naše
malé fotbalisty tzv. MAMA CUP, kdy sehráli ať ti nejmenší,
tak i ti větší fotbalové utkání se svými maminkami. Před
důstojnou diváckou návštěvou se akce vydařila, o čemž
svědčily úsměvy na tvářích nejen fotbalistů, ale i jejich
maminek či přihlížejících tatínků.
Jiří Balvín
předseda výkonného výboru SK Všeruby
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Ze života města a okolí
Jarní akce
8. 3. - ženy, které své tělo týrají dvakrát týdně v tělocvičně,
si za odměnu došly do restaurace Lipovka oslavit MDŽ. Zde opět
zhodnotily své výsledky, rozdaly se medaile, zasmály se u vtipů a
v neposlední řadě doplnily potřebné kalorie.
10. 3. – někteří si možná všimli, že se na radnici v tento
den, vedle vlajky Všerub, objevila i vlajka Tibetu. Naše město se
připojilo ke každoroční mezinárodní kampani konané na výročí
Tibetského národního povstání, jejímž cílem je poukázat na
porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšením Tibetské
vlajky.
24. 3. – další Všebazárek, konaný v hasičárně, nabízel
velký výběr oděvů a bot pro děti i dospělé, hračky, knihy apod.
Kdo jste ještě nenavštívil, přijďte příště, jistě si vyberete. Akci pro
všerubské občany organizuje Štěpánka Walterová Fleisnerová a
Eva Brunerová.
30. 3. – posezení s Václavem Žákovcem a Annou Volínovou nyní vyšlo trochu nešťastně na Velký pátek, což
zapříčinilo menší účast hostů. Přišli pouze skalní příznivci těchto interpretů, ale večer se nakonec povedl ke spokojenosti
všech. Další posezení by se mělo konat již v nově zrekonstruovaném Kulturním domě.
Viola Pešková

Všerubská šlápota a běhna
Květen začínáme tradičním pochodem konaným
na 1. máje. Příjemná trasa 10 km tentokráte zvolena
převážně zpevněnými cestami směrem Nekmíř-LhotkaKunějovice-Slatina-Všeruby. Počasí letos opravdu přálo,
účast turistů se oproti loňsku značně zvýšila. Trasu
absolvovalo 42 pěších dospělých, 31 pěších dětí a 5
čtyřnožců. Dospělých cyklistů bylo 12 a dětských 18.
Novinkou letošního XI. ročníku bylo zařazení
běžeckého závodu, kterého se zúčastnilo 6 průkopnických

běžců – 2 ženy a 4 muži, z nichž jeden uběhl trasu
s kočárkem. První místo získal Tomáš Kňákal s časem
52:49 a tím nasadil laťku hezky vysoko. Věřím, že se příští
rok registruje více účastníků, kteří se budou snažit tento
čas překonat. Akci organizoval spolek Racek Všeruby a
SDH Všeruby za laskavého přispění města Všeruby. Díky
všem dobrovolníkům na startu a kontrolách, díky za
skvěle vybavenou občerstvovací stanici u našich hasičů a
samozřejmě díky všem, co ráno vstali a šli si to užít s námi.
Viola Pešková

Všerubské slavnosti
Již po sedmé jsme se sešli při městských
slavnostech, letos za příjemného počasí. Výběr
účinkujících se velmi povedl,
největším tahákem, jež přilákalo
hosty i z vedlejších obcí byla
kapela Děda Mládek Illegal Band.
Náměstí se doslova rozhýbalo při
známých písních jako Linda, Láďa
jede lodí , Lízátko atd. Poté svůj
prostor k vystoupení dostali naši
nejmladší občánci z mateřské
školy.
Následovalo
taneční
cvičení s Petrou Krbcovou. Školní
orchestr TREMOLO z Třemošné, který ve stísněných
podmínkách malého jeviště rozezvučel své nástroje, podal
obdivuhodný výkon lahodící uším všech přítomných,
oprávněně sklidil dlouhotrvající potlesk. Poté nás dvě
hodiny bavil moderátor Aleš Cibulka s kapelou Blue Star.

Provedl nás érou černobílých filmů pro pamětníky, zazněly
dojímavé písně 30. a 40. let minulého století. U kostela
sv. Ducha proběhla zajímavá ukázka dravců a sokolnictví.
Po zbytek večera hrála kapela
Batalion a na závěr noční oblohu
rozzářil ohňostroj. Po celý den se
náměstím linula vůně rožněného
selátka, jídla a pití bylo dostatek.
Nechyběly ani stánky s drobnými
či
uměleckými
předměty.
Z mého pohledu se slavnosti nad
míru povedly. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří pomohli
se stavěním či bouráním stanů
nebo s úklidem. Díky všem, kteří nás s úsměvem po celý
den obsluhovali. A samozřejmě díky všem, co s námi přišli
posedět.
Viola Pešková
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Střípky z CPOS Město Touškov
CPOS Město Touškov se snaží být ne jenom dobrou organizací, která poskytuje služby dle zákona, ale též dělat
radost těm, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, či se
ocitnou v situaci, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedním z projektů organizace je: Plníme Vaše nevyslovená
přání.
Dne 19. 5. 2018 byl dnem splněného přání pro pana
Františka ze Všerub. Pan František od mládí miloval fotbal, byl
velmi
aktivním
sportovcem.
Jenže život jde
dál, roky přibývají,
tělo stagnuje. Pan
František neměl
v poslední době
šťastné dny, a tak
jsme se rozhodli
udělat mu radost
– vzali jsme ho na
zápas „Viktorky“.
Jednalo se o velmi důležité fotbalové klání, rozhodovalo se o tom, kdo
získá mistrovský titul. O to větší zážitek to byl. „Viktorka“ vyhrála. Pan
František si sobotní odpoledne velmi užil (i navzdory prvotního šoku z toho,
že by měl opustit svůj domeček). Následující den se našich pečovatelek
ptal: „Tak kdy opět pojedeme na výlet?“ Je krásné radovat se s radujícími.
Chtěli bychom poděkovat především klubu Viktoria Plzeň a panu R.
Frankovi, kteří se spolupodíleli na „vykouzleném úsměvu“ pana Františka.
Za CPOS Markéta Nováková (koordinátorka) a pečovatelky Všeruby

Pozvánky na budoucí akce
7. 7. v 16:00 hod v kostele sv. Martina zahraje skupina JenTet spirituály a tradicionály.

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových stránkách www.vseruby-mesto.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 bude doručeno přímo
ROČNÍK VIII, číslo 2/2018

do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. srpna 2018,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na 18.
září 2018.
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