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VŠERUBSKÝ ČTVRTLETNÍK

Fotografie: 15. výročí otevření DPS ve Všerubech (22. 6. 2018, foto Pavel
Fictum), SK Všeruby - muži „A“ (16. 6. 2018, Hanka Černá), Výlet do divadla (16. 6. 2018, Viola Pešková), Loučení s MŠ (červen 2018, Jana Růžková), Slavnostní otevření KD (4. 9. 2018, Viola Pešková), Nohejbalový turnaj (30. 6. 2018, Viola Pešková), SDH Všeruby v akci (1. 8. 2018, Andrea
Baumová)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
23. září končí letní období. Doba prázdnin pro děti
a pro mnohé dospělé je prostor, kdy si mohou na chvíli
odpočinout od svých pracovních povinností. Letošní léto
bylo dlouhé, protože do něho můžeme počítat i jaro, které
bylo velmi teplé a suché. Vysoké teploty a nedostatek
vláhy se podepsaly na lidech i přírodě. Vyprávět
by o tom mohli třeba hasiči, kteří vyjížděli
k mnoha událostem. Díky jejich rychlému
jednání neshořela vyschlá úroda i lesy. Máte
náš obdiv a dík.
1. září začíná pro mnohé naše děti školní
docházka. Je to změna pro děti i rodiče. Přeji všem
dětem, aby se jim ve škole líbilo a učivo zvládly „levou
zadní“. Nám dospělým přeji mnoho trpělivosti a pevné
nervy.
V letním období se staly dvě zásadní věci. Byla
dokončena asfaltová komunikace okolo Fránů. Přeji
všem, kteří ji využívají, aby sloužila co možná nejdéle.
23. července předala firma Interstav Všeruby s.r.o. městu
dokončenou rekonstrukci kulturního domu ve Všerubech.
Musím k radosti nás všech konstatovat, že všechny práce
byly provedeny perfektně a celkový dojem z nových prostor
je velmi pozitivní. Děkuji tímto všem zaměstnancům firmy
za jejich poctivou práci. Na tomto místě bych chtěl také
poděkovat majiteli firmy panu Hartmanovi, který všechny
nedokonalosti projektu ve spolupráci se stavebním
dozorem vyřešili vždy ku prospěchu celého díla.

15. srpna jsme obdrželi od stavebního
úřadu kolaudační rozhodnutí. Od tohoto data začalo
zastupitelstvo města řešit úkol – postavit a vybavit celý bar
KD, vybavit kuchyni zařízením, které je třeba, dovybavit
dámské, pánské a invalidní toalety. V současné době už
všichni víte, jak vše dopadlo, protože jste měli možnost 4.
září vše vidět na vlastní oči při dni otevřených dveří našeho
KD. Všechny přípravné práce by měly vyvrcholit 28. září
na sv. Václava při dni české státnosti a při příležitosti 100.
výročí vzniku samostatného československého státu. Na
tento den připravuje město konání prvního městského
plesu, na který Vás všechny srdečně zvu. Předprodej
vstupenek upřesníme rozhlasem. Tolik tedy info k našemu
kulturnímu domu.
5. a 6. října nás čekají volby do zastupitelských
orgánů. V našem městě jsou dvě kandidátní listiny a
domluvili jsme se, že Všerubské listy nebudou sloužit pro
předvolební kampaň. Každé sdružení kandidátů Vás tedy
osloví individuálně nějakým dopisem. Na tomto místě
Vás jako starosta města Všeruby mohu pouze vyzvat a
poprosit: „Přijďte k volbám a zvolte si zastupitele, kteří
budou pracovat pro Vás a pro město Všeruby, obce
Kokořov, Klenovice, Radimovice, Chrástov, Popovice a
Chrančovice.
Závěrem bych chtěl vyjádřit velký dík radním a
zastupitelům za jejich obětavou práci ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu. Velmi si toho vážím.
Michal Vaněk
starosta města

Ze zastupitelstva
Poslední zastupitelstvo se sešlo 11. června. Jeho
jednání se tentokrát točilo hodně kolem financí. Na
začátku jednání schválili zastupitelé rozpočtové opatření
č. 4. Změny rozpočtu byly tentokráte jen na straně výdajů:
23.000,- Kč bylo uvolněno na společnou investici svazku
obcí na skákací hrad, který pak budeme moci používat
s ostatními obcemi svazku Krašov. Za 80.000,- Kč se budou
vyměňovat vysloužilé sporáky v domě s pečovatelskou
službou. Za 215.000,- Kč rozhodli zastupitelé pořídit nová
průmyslová vrata do hasičárny.
Poté zastupitelstvo projednalo a schválilo
závěrečný účet a účetní uzávěrku města Všeruby za rok
2017. Tento povinný účetní úkon sumarizuje, jak město
hospodařilo za celý loňský rok. Je to pro laika nezáživné
čtení, a tak z něj vybírám několik důležitých položek:
celkové příjmy 31.384.840,- Kč
celkové výdaje 27.518.600,- Kč
Město tedy vloni hospodařilo s přebytkem 3.866.240,- Kč.
Na školu uvolnilo město celkem 2.400.000,- Kč.
Na dotacích získalo město 2.547.528,- Kč.

Našemu fotbalovému klubu kromě pravidelné
dotace 170.000,- Kč na údržbu areálu poskytlo město
navíc 70.000,- Kč, hasičům navíc k běžnému rozpočtu
60.000,- Kč na činnost, ostatním spolkům celkem pak
dohromady 96.000,- Kč. Na zajištění autobusových
spojů se spolupodílelo město částkou 54.560,- Kč. Na
bankovních účtech mělo město ke konci roku 2017 celkem
21.423.709,- Kč, naproti tomu dosud nesplacené půjčky
má za 981.000,- Kč.
Je na první pohled vidět, že finanční situace
města je velmi dobrá. Loňské hospodaření umožnilo
bezproblémové financování letošních vyšších investic.
Žádost o příspěvek na zavedení proudu od pana
Paška vyvolal delší diskusi. Jedná se o to, že v bytovkách i
v rekonstruovaných bytech jsou stále instalovány plynové
sporáky na propan-butan. Tato technologie je zastaralá
a nabízí se moderní elektrické vařiče. Jenže na třífázový
proud nejsou v domě rozvody a znamenalo by to nové
smlouvy s ČEZ. To je rozsáhlá investice, kterou je třeba
naplánovat, a proto byla zatím žádost zamítnuta.
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I v dalším bodě šlo o peníze. Starosta seznámil
zastupitele s tím, že nájemné za ornou půdu v majetku
města se léta neměnilo a dnes je již zcela neobvykle nízké.
Po krátké diskusi schválilo zastupitelstvo pronájem za
rok 2019 a 2020 ve výši 0,20 Kč za m2 a od roku 2021 ve
výši 0,30 Kč za m2 s tím, že se bude automaticky zvedat o
inflaci.
Starosta potom informoval, že do konce srpna
bude opravena vozovka v ulici pod hřbitovem a že byla

opravena hasičská nádrž.
Poté manželé Cvachovi, kteří si chtějí pronajmout
prostory bývalé pizzerie v rekonstruovaném kulturním
domě, přednesli zastupitelům svůj záměr. Nemělo by se
jednat o klasickou restauraci, spíše o cukrárnu a bufet
bez večerního provozu, aby obsloužil lidi, kteří přijíždějí
k doktoru či pro děti do školy.
		
Miroslav Falkenauer
místostarosta města

Městský úřad informuje
Volby do ZO ve dnech 5. a 6. 10. 2018 – volební místnost: budova Městského úřadu ve
Všerubech
Volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. 10. 2018 – I. kolo – volební místnost:
budova Městského úřadu ve Všerubech
Volby do Senátu Parlamentu ČR – případné II. kolo ve dnech 12. a 13. 10. 2018
Provozní doba sběrného místa ve Všerubech od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 : středa 14.00 –
17.00 hod., sobota 10.00 – 17.00 hod.

Mateřská škola
Události z konce školního roku
Závěrečné období školního roku 2017 - 18 bylo
pro nás hlavně časem pro výlety a také loučení se školkou.
Na začátku června jsme opět s
dětmi společně oslavili jejich svátek –
Mezinárodní den dětí. Na sportovním hřišti
u školy jsme připravili sportovní, zábavné
i poučné disciplíny. Protože je letošní rok
rokem významných osmiček, snažili jsme
se přiměřeným způsobem tyto významné
události naší země přiblížit i dětem. Děti
sestavovaly mapu a znak naší země, běhaly
ve spojených kruzích jako po osmičce, třídily
obrázky zvířat, které žijí u nás a další zábavné
úkoly. Po skončení čekala na děti pěkná
hostina na zahradě školky.
Na
letošní
polodenní
výlet
autobusem jsme jeli
na hrad Krasíkov. Na
parkovišti pod hradem
jsme se všichni před
cestou k hradu posílili
dobrými svačinami. Bylo
příjemné počasí, a tak
výšlap k hradu a pak
krásný výhled do okolí
byl úžasný. Potěšení nám
udělala také prohlídka
hospodářských
zvířat
a další zvěře v blízké
farmě. Cesta autobusem
proběhla bez problémů a s prázdnými batůžky a s chutí

na dobrý oběd jsme v pořádku dojeli do školky.
Na pěší výlet jsme se s předškolními dětmi vydali
na celé dopoledne do našeho lesíka Lipovka. Cílem byl
památník
hraběnky
Lažanské.
Cestu
jsme dětem zpestřili
různými
hrami.
Odměnou pro děti byl
zmrzlinový pohár, na
kterém si pochutnaly
v příjemném prostředí
lesní restaurace.
Další
akcí
bylo setkání dětí s
hasiči a Policií ČR v
tělocvičně ZŠ. Rádi
jsme uvítali účast na
této besedě. Bylo dobré dětem před blížícími
se prázdninami připomenout, jak důležitá je
bezpečnost, jak se chovat v případě ohrožení,
jak se chránit nebo i jak pomoci druhému.
Na závěr roku nás čekalo loučení.
Loučily se s námi jak děti, které odcházely po
prázdninách do prvních tříd, tak ostatní děti, s
kterými jsme se rozloučili jen po dobu letních
prázdnin. S dětmi se přišli rozloučit zástupci z
městského úřadu ve Všerubech. Děti všem na
rozloučenou zahrály pohádku, zatancovaly
a společně vyslovily slib předškoláků. Pan
starosta popřál všem dětem odcházejícím
do základních škol hodně úspěchů ve škole
a pak již budoucí prvňáčci obdrželi pěknou
knihu a sladkou odměnu. Odpoledne jsme se ve školce
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své vystoupení, dostaly upomínkové praktické batůžky
a pak opět vyslovily svůj slib.
Společné zhlédnutí fotografické
prezentace bylo pro všechny
dojemné, každý zavzpomínal na
prožité zážitky ve školce. K dobré
pohodě přispěla i společná
hostina. Pobyt ve školce budou
všem dětem připomínat také
veselé pamětní listy.
Začátek nového školního roku
Prázdniny opět utekly velmi rychle. V červenci byl
ve školce zajištěn provoz pro přihlášené děti. Krásné letní
počasí jsme si užili hlavně na školní zahradě.
Pak už nastal čas příprav. V hlavní budově školky
byly vyměněny staré, nevyhovující kryty na ústředním
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topení a prostory ve školce na náměstí byly nově vybíleny.
Paní uklízečky pečlivě uklidily a paní učitelky udělaly
novou výtvarnou výzdobu a
další úpravy ve třídách.
Na školních zahradách
byly udělány potřebné opravy,
nátěry některých herních prvků
a vyměněn písek v pískovištích.
Nám se tyto úpravy líbí a věříme,
že udělají radost i dětem.
Přejeme si, aby se všem
dětem u nás líbilo, získaly nové
kamarády, nové zkušenosti,
poznatky, zážitky a do školky se těšily. Všechny paní
učitelky se budou snažit naplnit dětem pobyt ve školce
zajímavými činnostmi, aby toto krásné období jejich života
bylo co nejvíce obohaceno.
Jana Růžková

Základní škola
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Žáci naší školy se 11. května zúčastnili okresního kola ,,Dopravní soutěže mladých cyklistů“ ve Vejprnicích.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole, jízda
na dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické poskytnutí první pomoci.
Družstvo starších žáků se umístilo na 2. místě a mladší obsadili příčku nejvyšší. Žákyně páté třídy si dokonce odvezla
cenu za 1. místo v soutěži jednotlivců ve své kategorii. Vzhledem k tomuto umístění žáci postoupili do Krajského finále
dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo v rekreačním zařízení Melchiorova Huť ve dnech 21. a 22. května
2018, kde žáci obsadili 5. místo. Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
Alena Baumová
Od hrobu Boženy Němcové k autu Masaryka
Když byste se zeptali žáků, o kterých osobnostech se učili v 8. ročníku při dějepisu, jistě by dokázali vyjmenovat
Marii Terezii, Františka Palackého, Bedřicha Smetanu, nebo Emila Škodu. Po červnové exkurzi na pražský Vyšehrad a
tamní Slavín, kde jsou pohřbeni naši nejslavnější spisovatelé, skladatelé a malíři, si dovolím tvrdit, že by k mnohým
osobnostem připojili i zajímavé detaily o jejich životě. Naše exkurze na vyšehradském hřbitově začínala. Neopomněli
jsme ani návštěvu katedrály sv. Petra a Pavla, typický příklad novogotické přestavby. Žáci se na vyhlídce shodli, že Šemík
s Horymírem by skok z vyšehradské skály jen
stěží přežili.
Odpoledne nás čekalo Národní
technické muzeum a všechny jeho exponáty,
od lokomotiv, přes jízdní kola, staré fotoaparáty
i domácí techniku. V porovnání s dnešními
vymoženostmi domácnosti působí první
televizory, pračky a ledničky úsměvně. Naopak
automobily z období první republiky nás oslnily
svou elegancí. Zbývalo si jen představit, jak
vezou pana prezidenta.
Lenka Machuldová

- 5Pachatel se vrací na místo činu
V roce 2006 se to stalo poprvé. Žáci ZŠ Všeruby
spolu s učiteli sbalili kola a vydali se na 1. cyklistický kurz
a asi ani netušili, že začali psát historii. Poprvé a podruhé
se nadšení cyklisté vydali do Českých Budějovic, při třetím
ročníku zázemí cyklistům poskytla TJ Lokomotiva ve Veselí
nad Lužnicí. Od té doby jsme Veselí navštívili několikrát a
v letošním roce jsme se sem po třech letech vrátili. Krajina
je tady cyklistům nakloněna, přesněji, moc se to tu nikde
nenaklání, takže najedeme spoustu kilometrů. První den
cesta vedla přes Vlkov, kde jsme nemohli minout písečný
přesyp, Ponědrážku, Bošilec zpět k Vlkovské pískovně, kde
jsme se na závěr dne osvěžili. Druhý den jsme pochopili,
proč se místnímu okolí říká kraj rybníků. Cesta vedla po
hrázích rybníků až k té největší, nejdelší, nejmohutnější,
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hrázi rybníku Rožmberk. I tu jsme celou přejeli na kole,
prohlédli si Třeboň, Novou a Starou Hlínu a celý výlet
opět zakončili koupáním ve Vlkovské pískovně. Třetí den
jsme si pomohli vlakem do Jindřichova Hradce. Tady jsme
si prohlédli dva rozchody na nádraží, 15. poledník, hrad,
zpívající fontánu a pak se vydali přes Stráž nad Nežárkou a
Jemčinu zpět do Veselí.
Některé věci jsou ve Veselí neměnné. Mezi ty
příjemné patří překrásné okolí a skvělá kuchyně a péče
v restauraci Arabela. Mezi ty méně příjemné to, že při
naší návštěvě pravidelně poslední den vytrvale prší, takže
výlet na Červenou Lhotu jsme neuskutečnili. Dobrý důvod
k tomu, abychom se sem příští rok vrátili.
Lenka Kučerová

Předčítání dětem ve školní knihovně
Čtení knížek je důležité nejen pro děti školního
věku, ale i pro děti předškolní. Sice zatím ještě číst neumí,
ale seznámení se s knihami a jejich příběhy je pro ně o
to kouzelnější. Díky čtení se jim rozvíjí logické i abstraktní
myšlení a v neposlední řadě i fantazie. Děti, kterým jejich blízcí
čtou, mívají širší slovní zásobu, což se projeví i v budoucím
písemném projevu. Navíc mají knihy schopnost vytvářet
čtenářské, i předčtenářské společenství. Postavy knih při
čtení ožívají a jejich chování může sloužit jako vhodný příklad
při výchově dítěte.
Všechny tyto důvody nás přivedly na myšlenku, že by
žáci všerubské mateřské školy měli mít možnost navštěvovat
v doprovodu svých učitelek školní knihovnu. Čeká tam na ně
přes čtyři sta pohádkových knížek, během jejichž předčítání
zažijí společně se svými kamarády ze školky nejedno čarovné
dobrodružství.
Lenka Machuldová
Školní výlet 1. a 2. třídy
Až na samém sklonku školního roku vyrazili
žáci 1. a 2. třídy na školní výlet. Cílem výletu byla ZOO
Praha. Po dlouhé a náročné cestě jsme se museli nejprve
posilnit, až pak přišla na řadu prohlídka ZOO. Zvířat i
jejich mláďat jsme viděli spoustu. Nejvíce nás zaujali
lední medvědi, kteří se v parném dnu ochlazovali koupelí,
pak také žirafy, sloni, bizoni, želvy… bylo toho hodně. U

výběhu koně převalského jsme si řekli o důležité práci
zoologických zahrad při záchraně některých živočišných
druhů v přírodě. Přestože nás nohy bolely a celý den jsme
se nikde dlouho nezdržovali, celou zoologickou zahradu
jsme projít nestihli. Z Prahy jsme odjížděli s krásným
zážitkem a jasným cílem, sem se musíme ještě někdy
vrátit.
Iva Vebrová

SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby

Velmi teplé léto již pomalu končí, všichni
nastupujeme po prázdninách a dovolených do běžného
každodenního života. Ne jinak je tomu u kolektivu
mladých hasičů. Družstva starších a mladších žáků (6–15
let) budou mít pravidelné schůzky v pondělí a ve čtvrtek
od 17,00 do 19,00 hodin. Přípravka děti do šesti let mají
pravidelné schůzky ve středu od 17,00 do 18,00 hodin.
V případě zájmu o zapojení dětí do tohoto kolektivu

se můžete obrátit na Jardu Fránu, Zdeňku Hodinovou,
Andreu Baumovou nebo Majdu Starou.
Mladí hasiči ještě před prázdninami stihli závody
v Letkově, které se konaly 16. června, kde mladší získali
5. místo a starší skončili na místě jedenáctém. Další
soutěží byly běhy na 60 metrů překážek na Horní Bělé,
kde startovalo 93 závodníků. V kategorii mladších dívek si
2. místo vybojovala Eliška Žítková časem 16,15 sekundy
a vítězem se stala Nikola Eretová v čase 15,13 sekundy.

- 6Soutěž na Bělé pokračovala nočními požárními útoky, kde
startovalo pouze družstvo mladších a skončilo na osmém
místě. Druhý den následovala soutěž o Mrtnícký erb. Ve
štafetě 4x60 metrů získalo družstvo mladších 1. místo,
v požárních útocích místo sedmé. V celkovém pořadí je to
zařadilo na 4. místo. I díky těmto výsledkům je družstvo
mladších před poslední soutěží započtenou do 16. ročníku
Poháru okresní odborné rady mládeže na průběžném
3. místě. Poslední soutěž se koná 22. září na hřišti ve
Všerubech, doufám, že naše mladé hasiče přijde podpořit
velký počet domácích fanoušků.
Letošní léto, jak jsem již psal, bylo hodně horké
a suché, což vedlo ke zvýšenému požárnímu nebezpečí.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla povolána k sedmi
mimořádným událostem. První událostí bylo nouzové
otevření dveří v Kunějovicích, výjezd byl v dopoledních
hodinách, kdy všichni členové jednotky byli z pracovních
důvodů mimo obec. Z toho důvodu se výjezd nepodařilo
zajistit. 31. července vyjížděla jednotka na požár lesa do
Úněšova. 1. srpna vyjížděla jednotka dvakrát nejprve do
Skupče na požár trávy a odpoledne do Bučí na požár pole
a přilehlého lesa. 7. srpna měla jednotka opět dva výjezdy,
první byl planý poplach ve Všerubech, kdy po dojezdu na
místo předpokládané události bylo zjištěno, že se jedná

o roztopený zahradní krb. Druhý výjezd následoval cca
za půl hodiny a jednalo se o požár kůlny vedle bytového
domu v Líšťanech. Zatím poslední výjezd byl opět planý
poplach, kdy byl hlášen požár pole u Nové Hospody. Po
dojezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o
zvířený prach prováděnými zemědělskými pracemi. Mimo
zásahovou činnost členové jednotky prováděli několikrát
čištění kanalizace v obci. Začátkem července doznala
naše hasičská zbrojnice výrazné změny, na náklady města
Všeruby provedla firma Rollsystém Oulík montáž nových
garážových vrat.
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V průběhu prázdnin se členové našeho sboru
podíleli na dvou celorepublikových akcích. První z nich
bylo mistrovství republiky hry Plamen a požárního sportu
dorostu v termínu 1. – 5. července. Náš sbor zajišťoval
stánek s občerstvením a ve spolupráci s dalšími SDH
vše, co bylo potřeba. Od zajištění a dovozu překážek,
rozměření drah až po stavbu stanů, které byly určeny
jako zázemí pro sportovce i rozhodčí. Ve velmi horkém
počasí si v Plzni změřili síly ti nejlepší mladí hasiči a
dorostenci z celé České republiky. Pro okres Plzeň – sever
byla akce velmi úspěšná, mladí hasiči z Manětína ve hře
Plamen zvítězili a stali se mistry republiky pro rok 2018. V
soutěži dorostu se dorostenkám z Úněšova podařilo také
vybojovat titul mistryň republiky a dorostence z Manětína
z 3. místa odsunula jen jedna chyba v testu, díky které
ve vyrovnaném závodě skončil na místě sedmém. Ve
středu 5. září byli mladí hasiči a dorostenci oceněni za
reprezentaci plzeňského kraje setkáním u hejtmana
plzeňského kraje Bc. Josefa Bernarda. Při této příležitosti
byli oceněni za aktivní práci ve sdružení hasičů čestným
uznáním hejtmana plzeňského kraje i Jaroslav Frána a
Václav Opatrný.
Druhou velkou akcí, které jsme se zúčastnili
s vozidlem CAS 15 MAN, bylo setkání osádek požárních
vozidel Pyrocar v Přibyslavi. Na
přibyslavské letiště se sjelo 325
požárních automobilů z celé ČR. Tento
hasičský festival v průběhu víkendu
navštívilo téměř 40 tisíc návštěvníků.
K vidění mimo vozidel zařazených do
výjezdových jednotek měst a obcí byla
i historická technika a oproti tomu také
vozy a vybavení pro hasiče, které na tuto
akci dorazily téměř z výrobního pásu.
Vynikajícím způsobem zajištěná akce,
která byla velkým svátkem všech hasičů a zároveň oslavou
100. výročí vzniku republiky. Měla bohužel pro všechny
zúčastněné smutný závěr poznamenaný úmrtím starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karla Richtra.
V podzimních měsících náš sbor mimo již
zmiňované soutěže zve spoluobčany na posezení
s Václavem Žákovcem, které se koná v kulturním domě.
Dalšími akcemi bude Hasičská drakiáda a Mikulášská
nadílka. Těšíme se na viděnou na některé z našich akcí.
Jaroslav Frána
starosta SDH

SK Všeruby
Ze zákulisí „A“ mužstva
Přípravu na novou sezónu jsme zahájili už 19. července. Během ní jsme absolvovali několik přípravných zápasů,
ať už s Přešticemi, Touškovem, anebo s dorostem Košutky. Vždy jsme z každého zápasu vyšli vítězně. Vrcholem letní
přípravy byl každoroční Letní turnaj, který se odehrál 18. srpna. Pozvánku na tento turnaj přijalo mužstvo Kunějovic
a také dorostenci z Vejprnic a Košutky. Do prvního semifinále nastoupili Vejprnice a Košutka. Vejprnice jasně vyhráli
a postoupili do finále, kde se potkali s domácími, kteří v semifinále porazili Kunějovice vysoko 11:0. Takže ve finále se
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utkali Vejprnice a domácí Všeruby. Finále bylo celkem vyrovnané, ale nakonec se ukázala zkušenost domácího mužstva,
které nakonec vyhrálo 5:1. A tak si mohli všerubští fotbalisté přidat do své sbírky další trofej, jelikož Letní turnaj vyhráli
už potřetí za sebou. V individuálních ocenění získal Rudolf Herák ml. cenu za nejlepšího střelce turnaje.
Hanka Černá

Ze života města a okolí
Hospoda na kolečkách ve Všerubech
Tak si tak jednoho dne sedím doma, poslouchám
oblíbené rádio Blaník a zrovna tam běží reklama na
Hospodu na kolečkách, že když pošlete smsku, tak že Vás
vyberou a že přijedou. Protože jako ProVšeruby máme
letos dovolenou a žádné akce nepořádáme a už by to
možná něco chtělo (nic moc se neděje a už nás trochu
svrbí ruce), tak to zkusím. Aby smska byla aspoň trochu
originální a aby si jí v rádiu všimli, tak jí napíšu pouze slovy
začínajícími na písmeno „p“, kromě dvou úvodních, což
bylo Vašek Všeruby (to prostě od „p“ napsat nejde). A pak
už to běželo jako na drátku. Po několika dnech telefon
z rádia, že by teda jako přijeli a že kdy mají přijet a jestli

s tím starosta bude souhlasit a jaké máme spoluobčany,
jestli se umí bavit atd. Všechno jsem odsouhlasil a se
starostou domluvil a pak už v pátek 13. 7. Blaníček přijel.
Pivo (ač pražské) teklo proudem (vypilo se celkem 8
sudů), šunka se grilovala a rozdávala zdarma, k tanci a
poslechu hrála Blanická kapela a i se soutěžilo. Několika
vítězům se podařilo vyhrát sedmikilovou šunku na kosti,
takže následující párty se ještě trochu vylepšily. Z reakcí
spoluobčanů na náměstí lze říci, že se odpolední párty
vydařila a i z hlediska pořadatelského to ve srovnání
s našimi akcemi až takový „záhul“ nebyl :-).

Stručně z akcí ze Všerub a okolí
16. června se uskutečnil další zájezd do Prahy.
Štěpánka Fleisnerová a Eva Brunerová zajistily vstupenky
do Hudebního divadla Karlín na muzikálovou komedii
Sestra v akci. Hvězdné obsazení zaručilo velmi silný
kulturní zážitek a k pohodě dne přispělo i to, že jsme měli
dostatek času na oběd či procházku v okolí divadla. V říjnu
nás čeká další cesta za kulturou v Praze, tak doufám, že se
všichni po létě sejdeme u autobusu.
17. června se na letišti Všeruby konala netradiční
akce Demolition derby. K vidění byla speciálně upravená
auta až hrůzostrašného vzhledu, která závodila v derby
aréně. Den provázela kapela Kastl a dobrovolní hasiči
z Bochova předvedli zajímavé ukázky svých dovedností.
Nechybělo ani občerstvení. Závodu se zúčastnily posádky
z Kokořova a Žilova.
26. června jeviště nově vznikajícího Kulturního
domu patřilo studentům kvint a sext Církevního gymnázia,
kteří pod vedením Mgr. Jakuba Šedivého zahráli hru Lháři.
Tato hra situovaná na období Vánoc s drsným, chvílemi

až morbidním humorem ze začátku působila rozpačitě.
Ovšem bystrý všerubský divák brzy pochopil, že se může
bez obav zasmát. Nakonec hra splnila kritéria komedie
a studenti sklidili za svůj výkon zasloužený aplaus. O
přestávce proběhla i obvyklá tombola. Zajištění akce a
hladký průběh večera měl na starosti spolek Racek - David
Běle.
30. června se na hřišti u základní školy konal
nohejbalový turnaj. Každým rokem naši sportovci
z nohejbalového spolku hostí několik družstev z okolí.
Tentokrát se zúčastnilo 8 družstev, z toho dvě ze Všerub,
dvě ze Zruče, po jednom družstvu z Vochova, Hunčic,
Líšťan a Nekmíře. Bylo nač se dívat, na hřišti se střídaly
rychlé přihrávky, hra měla spád, míč měnil hráče, divák se
nenudil. Nakonec ve fair play zápase zvítězilo Všerubské
družstvo „Zdeňkové“, kteří porazili druhé Všerubské
družstvo „Olda team“. Třetí a čtvrté místo obsadily
družstva ze Zruče. Občerstvení po celý den zajišťovaly
usměvavé manželky místních hráčů.
Viola Pešková

Kulturní dům
Spolu s mnohými z Vás jsme se potkali v úterý 4. 9.
při slavnostním otevření našeho kulturního domu. Myslím
si, že můžu napsat - KONEČNĚ. Bydlím ve Všerubech již
deset let a od začátku našeho bydlení jsme chodili kolem
této nedokončené a nevyužívané stavby. Pamatuji si, jak
jsem se ještě s bývalým starostou Jardou Schejbalem byl
uvnitř poprvé podívat, jak mi vyprávěl o tom, jak kulturák
stavěli, jak poctivě se k tomu postavili, ale z různých
důvodů se stavbu nepodařilo dokončit a zkolaudovat.
Před několika lety se povedlo zpracovat „nástřel“ projektu
na přestavbu, ale za nesmyslných asi 20 mil Kč. A z tohoto

důvodu, a také protože se asi nechtělo hledat jinou cestu,
tak na nějakou dobu zase všechno usnulo. Až letos, nebo
vlastně v minulém roce se kulturák opět dostal na pořad
věci. Ačkoliv se některým zastupitelům do rekonstrukce
nechtělo (někteří chtěli stavbu např. zbourat), nakonec se
i za přispění pana Hartmana povedlo většinu přesvědčit
a tak dobrá věc zvítězila a my můžeme konečně plesat.
Určitě se uvidíme při hasičském či fotbalovém plesu,
naplánovaný je 1. městský a také myslivecký, tak jen houšť
a náš kulturák ať vzkvétá.				

Vašek Červenka

Vašek Červenka
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Martinské slavnosti
V sobotu 10. 11. 2018 jste všichni zváni od 11:00 hodin na náměstí ve Všerubech. Tradiční Martinské slavnosti
zahájíme jako každý rok žehnáním vínu, městu a občanům. Těšit se můžete na stánky plné dobrot a řemeslných výrobků.
K obveselení zahrají například Poitín, krásná irská muzika, St. Johnny, plzeňská kapela hrající blues, R’n’R a boogie nebo
například pražští Blueberry, kteří slavnosti zakončí. Na náměstí bude opět postaven velký stan a v něm vytápění.
Předem děkujeme městu Všeruby za financování a podporu akce a samozřejmě našim obětavým hasičům, bez
kterých by to snad ani nešlo.
Za organizační tým Miroslav Falkenauer a David Běle.

Střípky z CPOS Město Touškov
Při příležitosti 15. výročí otevření Domu s pečovatelskou službou ve Všerubech se uskutečnilo dne 22. 6. 2018
setkání zástupců MěÚ Všeruby spolu s klienty a zaměstnanci DPS, aby si tento významný milník společného života
připomněli. Celé odpoledne bylo provoněno bohatým občerstvením, jehož ochutnávka byla doprovázena líbeznými
tóny harmoniky, zpěvem i tancem. Ještě jednou upřímné DÍKY MěÚ ne jenom za připravené občerstvení pro naše
klienty, ale především za dosavadní dlouholetou spolupráci, flexibilitu a vstřícnost při řešení problémů či za účast na
pořádaných akcích.
Koordinátorka CPOS Město Touškov a pečovatelky Všeruby

Seznam šikovných osob
Seznam našich spoluobčanů, kteří „něco“ umějí a kteří se přihlásili s tím, že chtějí v tomto seznamu být uvedeni. Tento
seznam bychom stále chtěli aktualizovat, takže v případě zájmu pište na adresu redakce a my Vás do tohoto seznamu
zařadíme:
Monika Čiperová – nabízí dobroty na oslavy, rauty, svatby, velikonoce, vánoce i silvestra – např. domácí koláče,
minizákusky, miňonky, perníčky, vánoční cukroví, šátečky, medovníčky, dorty a vše dle vašeho přání, Klenovice 31, tel:
728214917, email: monika.ciperova@seznam.cz, web: www.pekarnicka-veverka.cz
Jan Falkenauer - péče o vzrostlé stromy, rizikové kácení , tel: 733133355, email: Falkenauerj@seznam.cz
Václav Menčík - nabízí projektování v oboru elektro - rozvody NN, EZS, EPS a kamerové systémy, tel: 606613057
Jarda Frána - revize prodej a servis hasících přístrojů a požárních zařízení - mobil 724 181 189
David Běle - ostření a výroba nožů - mobil 777 004 289

Pozvánky na budoucí akce
Městský ples v KD Všeruby - 28. 9. 2018 – pořádá SDH Všeruby ve spolupráci s Městem Všeruby
Soutěž o pohár kolektivu mladých hasičů - 22. 9. 2018 – 10:00 hod - pořádá SDH V3eruby - hřiště SK Všeruby
Všebazárek - 13. 10. 2018 - 8:00 - 12:00 hod - hasičárna - pořádají Štěpánka Fleisnerová a Eva Brunerová
Hasičská drakiáda - 27. 10. 2018 – 14:00 hod – pořádá SDH Všeruby - louka k Lipovce
Svatomartinské slavnosti – 10. 11. 2018 – pořádá Město Všeruby
Mikulášská nadílka - 1. 12. – 14:00 hod –pořádá SDH Všeruby - KD Všeruby
Rozsvícení vánočního stromu – 2. 12. 2018 – pořádá Město Všeruby
Vánoční pohádka – divadelní představení - 14. 12. 2018 - pořádá Racek Všeruby – kinosál KD (čas bude upřesněn)

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
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listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 30. listopadu 2018,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na 18. prosince 2018.
Redakční rada
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