VŠERUBSKÉ
LISTY
březen 2019

VŠERUBSKÝ ČTVRTLETNÍK

Fotografie: Masopust (9. 3. 2019, foto Petr Chmelík), MŠ - sázení lípy k 100. výročí vzniku republiky (listopad
2018, M. Šmídlová), SDH Všeruby - soutěž v ringu a uzlování (leden 2019, Zdeňka Opatrná), Mikulášská nadílka
v ZŠ (prosinec 2018, archiv ZŠ), Vánoční tvoření v KD (1. 12. 2018, Viola Pešková), Kouzelnické odpoledne (17. 2.
2019, Václav Červenka)

- 2-

VŠERUBSKÉ LISTY

Slovo starosty
Vážení občané, dámy a pánové,
vychází nové číslo Všerubských listů v roce
2019 a to je neklamné znamení, že se blíží jaro.
Tedy čas, na který se všichni těšíme. Zima, která
pomalu končí, nebyla nijak mrazivá, i když nás
chvilkově potrápila sněhovou nadílkou. Děkuji všem,
kteří se podíleli na úklidu sněhu na chodnících a
komunikacích, ať už to byly firmy, jednotliví
občané nebo naše pracovní četa.
Blíží se jaro a léto, tedy teplá část
roku. Proto bych Vás chtěl informovat o
situaci se zásobováním pitnou vodou. Před
dvěma roky jsem byl na jednání s firmou
Veolia a Vodárnou Plzeň, kde se jednalo
o rekonstrukci naší všerubské úpravny vody. Jak
se naše město rozrůstá, má stále vyšší nároky na
spotřebu pitné vody. Stará úpravna vody je pomalá.
Zdroje sice jsou, ale technologie nestíhá. V roce
2017 jsme byli dokonce jeden den bez vody. Apeluji
proto na všechny majitele bazénů, aby své bazény
pokud možno nenapouštěli z vodovodního řadu.
Pokud vyčerpáme vodojem, budeme čekat 24 hodin
na vodu. Vodu do bazénů dodává Vodárna Plzeň.
Firma Veolia v mezičase projektování nové úpravny
vody provedla nový vrt. Bohužel se ukázalo, že voda
z nového vrtu má jiné složení a tedy jiné nároky
na technologii zpracování vody. Toho času se tedy
projekt přepracovává, aby vyhovoval chemickému
složení čerpaných vod. Tolik tedy k pitné vodě ve
Všerubech.
A nyní se zde budu věnovat ne příliš pěkným
věcem. Ale musím je zde zmínit. Všeruby se nazývají
městem a já si občas připadám jako na smetišti.
Můžete mi namítnout: „Tak to ukliď, jsi starosta“.
Do jisté míry máte pravdu. Naše pracovní četa uklízí
rozházené plasty, vyváží koše, zametá nedopalky
cigaret, rozházené plechovky od pití, uklízí a uklízí.
Toto ale není náplní, kterou by měla dělat. Náplní
práce by mohlo být nadstandardní pečování o
prostor, ve kterém žijeme. Měli by zametat inertní
posypy po zimě, hrabat listí, sekat trávu, stříkat
plevele v chodníkách, sázet kytky, prostě udržovat
prostor, ve kterém žijeme nadstandardně hezký. A
na nás ostatních je, abychom cigáro hodili do koše,
když si něco rozbalíme na ulici, tak to přeci nemůžu
hodit na zem. Podívejte, jak vypadají naše chodníky a
trávníky. Jsou plné psích exkrementů. Je opravdu slast
sekat trávu s těmito poklady. Toto za nás nevyřeší
žádná pracovní četa. Budeme muset chtít všichni a
začít každý u sebe.
Ještě jednu věc mám, kterou Vám musím
napsat. Všechno, co se spláchne do záchodu, skončí

v nějakém čerpadle. Na cestě kanalizací je jich
mnoho. Jakmile se čerpadlo ucpe, kanalizace přestává
fungovat. Stojí nás to všechny nemalé finanční
prostředky a mnoho lidské práce, která, jak už jsem
zmínil, mohla být použita daleko lépe. Přemýšlejte,
prosím, co do záchodu spláchnete! Nejvíce vadí
vlhčené hygienické ubrousky.
Jestli jste slovo starosty dočetli až sem, díky.
Nyní Vás chci informovat o termínu městských
slavností a o programu. Letošní městské slavnosti
pořádá město Všeruby ve spolupráci se všemi složkami
města a se všemi ostatními, kteří přijdou přiložit ruku
k dílu, v termínu 18. 5. od 11.00 hod. 17. 5. budou
probíhat na náměstí přípravné práce a proto prosím,
zaparkujte svá auta jinde. Po slavnostním zahájení,
které bude v 11 hodin, zahraje skupina Olympic
Revival známé písně. Potom se podíváme na naše
mateřáky a po nich vystoupí paní Jana Rychterová
s programem pro děti. Následovat bude cimbálová
muzika Milana Broučka, poté uvidíme trialovou
show a uslyšíme skupinu Hlasoplet. Večerní program
se stále ještě domlouvá. Po celou dobu zde budou
moci děti modelovat z balonků, nechat se fotit ve
fotoboxu nebo si nechat malovat na obličej, tetovat
se airbrushem. Program bude bohatý, jste všichni
srdečně zváni. Tolik tedy k slavnostem 2019.
U kultury ještě chvíli zůstanu. Musím
s potěšením konstatovat, že Kulturní dům ve
Všerubech funguje velmi dobře. Všechny akce jsou
navštěvovány a dobře organizovány. Je vidět, že
tento prostor zde chyběl a naši občané si ho po
letech půstu dokáží užít. V této souvislosti Vás chci
informovat, že občané města a spádových obcí mohou
uskutečnit svoje kulaté narozeniny od 50 let výše
v přísálí kulturního domu bez poplatku nájemného,
po domluvě s městským úřadem. To bylo schválené
zastupitelstvem města.
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat za
nás všechny všem majitelům pozemků, kteří svým
nesobeckým rozhodnutím umožnili započít práce
na rozšíření vozovky u kapličky na odbočce ke škole.
Toto místo je dopravně rizikové a jsem moc rád, že
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje vidí rozšíření
této vozovky jako velmi důležité. Uvidíme, jak rychle
přistoupí k realizaci tohoto záměru.
Vážené dámy a pánové, přeji Vám všem krásné
jaro plné pohody, zdraví a štěstí, mnoho společných
chvil při kulturních akcí konaných ve Všerubech a
mnoho spokojenosti v osobním životě.
Michal Vaněk
starosta města
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Městský úřad informuje
Město Všeruby přijme úředníka/úřednici na Stavební úřad Všeruby. Bližší informace
na adrese: http://www.vseruby-město.cz.
Letní provozní doba sběrného místa ve Všerubech: 1. 4. 2019 – 31. 10. 2019
Středa                  14.00 – 18.00 hodin
Sobota                 10.00 – 12.00 hodin, 13.00 - 18.00 hodin
Připomínáme majitelům psů povinnost zaplatit místní poplatek ze psů, který je splatný nejpozději do 31. 3.
2019. Platbu je možné učinit na MěÚ ve Všerubech nebo po telefonické domluvě bezhotovostním způsobem.
Více na tel.: 377 915 480.

Zprávy z matriky
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí) k 1. 1. 2018 - 1438
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí) k 31. 12. 2018 - 1472
V roce 2018
se přistěhovalo 64 občanů
se odstěhovalo 33 občanů
se narodilo 23 občanů
zemřelo 20 občanů

Mateřská škola
Zprávy z mateřské školky
Letošní zimní období, které se už pomalu blíží
ke svému konci, bylo opět plné zajímavých akcí.
V říjnu jsme oslavili 100 let vzniku naší
republiky. Vysadili jsme na školní zahradě lípu srdčitou
- symbol české státnosti, která nám toto výročí bude i
nadále připomínat.
Paní učitelky s dětmi nacvičily pásmo vánočních
písniček a básniček, které provázelo rozsvícení
vánočního stromku na náměstí ve Všerubech. S tímto
programem děti potěšily i babičky a dědečky v domě
pečovatelské služby.
Jako každý rok nás přišel navštívit Mikuláš s čerty
a andílky. Děti zazpívaly písničku a slíbily, že budou
další rok opět hodné. Mikuláš všechny obdaroval
malou sladkostí.
Žabky a Tygříci se zúčastnili kurzu bruslení na

zimním stadionu v Plzni na Lochotíně. Děti bruslily
pod vedením zkušených trenérů, kteří je hravou

formou a za pomoci jednoduchých úkolů zbavili
strachu a naučili správné technice bruslení.
Celou zimu jsme využívali možnosti cvičení
v tělocvičně základní školy. Pokud nebyly vhodné
podmínky pobytu venku, trávili jsme čas hraním
her v prostoru tělocvičny. Děti si užily překážkovou
dráhu, různé míčové hry, cvičení na švédské bedně,
žebřinách a lavičce.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky, které jsme
chodili přikrmovat na naši zahrádku. Přisypávali jsme
zrní do krmítka a ozdobili strom jablíčky.
Se staršími dětmi jsme navštívili školní
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knihovnu, kde si děti mohly samy prohlížet zajímavé knížky. Některé jsme si vypůjčili a společně četli ve školce
při odpočinku po obědě.
Velkou radost jsme měli z divadelního představení Nebedružná
hvězdoprava. Děj příběhu nás zavedl do vesmíru. Děti v různých rolích
a zajímavých kostýmech zachraňovaly planety a celé představení si
náležitě užily.
Letošní zima nás neochudila ani o hrátky se sněhem. Stavěli
jsme sněhuláky, sjížděli kopec na lopatkách, dělali stopy do sněhu a
koulovali se.
V těchto sychravých dnech je velice důležitá prevence před
nemocí. Povídali jsme si o správném oblékání v zimních měsících, o
hygieně a zdravé životosprávě. Společně jsme si uvařili pravý šípkový
čaj plný vitamínů. Ještě nás čeká pár zimních akcí, ale všichni se těšíme
na jaro, které už nám pomaličku klepe na dveře.
Martina Šmídlová

Základní škola
Bruslení
Cílem tělesné výchovy na základní škole je
zdokonalování veškerých pohybových dovedností.
Mladší školní věk bývá nazýván zlatým věkem
motorického učení, v tomto období probíhá
pohybové učení v podstatě samo. Důvodem je, že
v tomto věku se vytváří pohybová mozková centra.
Proto se na prvním stupni snažíme zařazovat co
největší množství pohybových aktivit. Jednou z nich
je i bruslení. Bruslení rozvíjí koordinaci, rychlost,
vytrvalost, sílu i pohyblivost, ale také vnímání krásy
pohybu. Nedáváme si za cíl vychovat nové hokejisty
nebo krasobruslaře, ale dát dětem základy bruslení. To
se v budoucnu může stát smysluplnou volnočasovou

aktivitou.
Po rozbruslení žáky rozdělíme do skupin
podle jejich schopností. Pak hravou formou rozvíjíme
jednotlivé bruslařské dovednosti. Na závěr výuky
pořádáme soutěže v rychlostních disciplínách. Máme
štěstí, že mezi žáky máme krasobruslařku, která je
svým spolužákům obrovskou motivací. Nejenže
veškeré zadané úkoly spolužákům dokonale a přesně
předvede, ale vždy dobrovolně přidá i něco navíc.
Těší nás, když ze zimního stadionu děti
odcházejí s úsměvem na tváři z hezky prožitého
dopoledne, aniž by si uvědomovaly, že se vlastně
něco naučily.
Iva Vebrová

Divadelní představení Dva muži v šachu
Miroslav Horníček, rodilý Plzeňan, by letos
oslavil 100. narozeniny. Při příležitosti tohoto výročí se
v Plzni konala divadelní
představení,
besedy,
předčítání z jeho knih
a další akce. Plzeňské
divadlo Pluto připravilo
v
rámci
těchto
oslav
minifestival
„A co divadlo, pane
Horníčku?“. Žáci 7.
až 9. třídy naší školy
zhlédli
Horníčkovu
komedii
o
dvou
pošetilcích, kteří nechtěli ukončit nesmyslnou válku.
Dva muži v šachu, jak se hra jmenovala, se dětem
velmi líbila. Obdivovaly nejen výborné výkony herců,
zejména pak Pavla Kikinčuka a Bronislava Kotiše, ale
zaujal je i neobvyklý divadelní prostor, v němž jsou
diváci v přímém kontaktu s herci.
A co na to řekli sami žáci?
„Divadelní hra byla super. Herci předvedli výborný

výkon.“ A. Remešová
„Divadelní hra trvala hodinu a půl, přesto mě nadchla.
Doufám, že se podobné akce budu moct příště
zúčastnit.“ P. Šůcha
„Herci v divadle i
zpívali (moc hezky) a
byly tam i chvíle, kdy
jsme se i smáli, a těch
nebylo málo…“ A.
Pašková
„Kombinace
trochu
zvláštního prostředí a
skvělých výkonů herců
se mi líbila, a proto
dávám divadlu Pluto
velké plus.“ M. Furisová
Co říci závěrem? Snad jen to, že můžeme být
pyšní na naše žáky, kteří tento den pojali slavnostně,
což dokázali nejen svým společenským oblečením
a vystupováním, ale byli také skvělými a pozornými
diváky.
Jolana Blechová
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Žáci deváté třídy se v prosinci vydali do Prahy, aby
viděli místa, která jsou neodmyslitelně spojena s průběhem
druhé světové války na našem území. Navštívili bývalé
sídlo pražského gestapa, v němž byly vyslýchány a krutým
způsobem mučeny tisíce lidí. Dále pravoslavný kostel Cyrila
a Metoděje, kde se od 4. června do 18. června 1945 ukrývali
českoslovenští vojáci, kteří provedli atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. Deváťáci mohli
na vlastní oči spatřit kobky pro vězně a mučicí nástroje
nacistické tajné policie. Stejně tak si vyzkoušeli pocit
stísněnosti v kryptě kostela, kde příslušníci československého
exilového odboje čestně zahynuli. Pevně věřím, že podobné
„dobrodružné“ exkurze přispějí k dalším desetiletím bez války v naší zemi.
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Lenka Machuldová

Dívčí okrskové kolo ve florbale – Horní Bříza
Dne 24. 10. se starší děvčata naší školy zúčastnila florbalového turnaje v Horní Bříze ve složení Kelešová,
Hríňová, Rubášová, Kudíková, Landová, Remešová, Novotná a Černíková. I přes velkou konkurenci větších škol
svedly dívky vyrovnaný souboj se všemi soupeřkami a obsadily
krásné páté míst
Chlapecké okrskové kolo ve florbale – Horní Bříza
Ve středu 14. 11. vyjel ambiciózní tým chlapců v čele
s Dvořákem, Maříkem, Vrbou, Černíkem, Toráčem, Paškem,
Teskou, Sukem a bratry Fojtíky do Horní Břízy. Měli jediný cíl, a tím
byl postup do okresního kola v Kožlanech. Turnaje se zúčastnilo
9 škol, které byly rozděleny do dvou skupin. Naši chlapci byli
v pětičlenné skupině, ze které postupovaly tři týmy do okresního
kola. Po odehrání všech zápasů ve skupině získaly tři týmy po 4
bodech. Jen díky horšímu skóre jsme skončili ve skupině na třetím
místě a nepostoupili do vyřazovací části turnaje. Celkově jsme
smolně skončili až na pátém místě, avšak na postup do okresního
kola to stačilo.
Chlapecké okresní kolo ve florbale - Kožlany
Po smolném okrskovém kole jsme ve stejné sestavě vyrazili 27. 11. na okresní kolo do Kožlan, kde hrálo
celkem osm týmů. Ve skupině jsme byli s Kaznějovem, Nýřany a Plasy. Všerubští hráči po velmi vyrovnaných
zápasech ve skupině skončili s jednou výhrou na třetím místě a v zápase o páté místo nastoupili proti velmi
silné Horní Bříze. Vyrovnat se se schopnostmi tohoto týmu bohužel bylo nad naše síly. Přestože jsme skončili
až šestí, kluci předvedli velmi vyrovnané souboje se silnými soupeři a reprezentovali naše městečko a školu
tím nejlepším způsobem.
Jakub Čapský
Lotrando uzdravil krásnou Zubejdu
V loňském roce všechny okouzlili žáci páté třídy, kteří s paní učitelkou Dykovou připravili představení
pohádky O dvanácti měsíčkách, ve kterém excelovaly Lenka Baumová a sestry Štěpánka a Tereza Kozákovy
v hlavních rolích. Letos o Vánocích se opět naskytla příležitost, aby žáci zpříjemnili poslední den před
prázdninami ostatním žákům naší školy divadelním představením. Tentokrát pohádky Lotrando a Zubejda.
Titulní role ztvárnili Petr Laštovka a Pavla Vojtěchová, doplnili je Tereza Kozáková, Jakub Kraus, Josef Vácha,
Matěj Teska, Milan Suk, Lenka Baumová, Adéla Kovačiková, Jakub Krbec, Tereza Šmídlová. Nechyběla ani již
zmíněná Štěpánka Kozáková v roli vypravěče.
S recitací vánočních básniček vystoupily Ivanka Kašubová, Natálie Ludvíková, Tereza Bezpalcová,
Barbora Široká a Tereza Marková.
Oslňující byl i závěr vánoční besídky v podobě gymnastické show a vystoupení tanečního kroužku paní
učitelky Blechové.
Lenka Machuldová
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Lyžařský výcvikový kurz – Špičák
V neděli 17. 2. 2019 jsme se téměř po roce zase sešli se zimními nadšenci z řad žáků ZŠ Všeruby a
vyrazili, tentokrát autobusem, směr Špičák. O autobus jsme se podělili se základní školou z Líní. Na hotel
Sirotek jsme dorazili právě včas na oběd. Poté jsme se ubytovali
a krátce si odpočinuli, načež jsme ve 14:00 stáli na svahu vedle
hotelu. Tři úplné začátečnice v lyžování se začaly učit základy
s paní učitelkou Kučerovou, zbytek lyžařů se opatrně rozjížděl
s paní učitelkou Tomanovou a snowboarďáci (letos čtyři - dva
začátečníci a dva velmi pokročilí) sjížděli svah s panem učitelem
Čapským. Předpověď počasí slibovala nádherný týden (jen pro
zajímavost – rozdíl teplot oproti loňskému kurzu byl skoro 30°C).
V pondělí ráno byli všichni už natolik zdatní, že nebylo potřeba
zdržovat se na malém svahu a mohli jsme vyzkoušet Špičáckou
kotvu. Ve středu dopoledne měli všichni lyží a snowboardů právě
tak dost, a tak jsme po obědě vyrazili na pochod přes Hoffmanky do
Železné Rudy. Nezbytná návštěva cukrárny a obchodu k doplnění
zásob byla samozřejmostí. Po desetikilometrové procházce už byl
čas na večeři. Čtvrtek byl zase ve znamení sjezdovek. Večer se za
námi ještě zastavil člen Horské služby, probral s námi vše důležité,
ukázal fotky, videa, skialpové lyže a popsal systém záchrany.
V pátek bohužel od rána pršelo, a tak byl alespoň klid na pomalé sbalení, oběd a nástup do zpátečního
autobusu. Všichni odjeli se zdokonalenými schopnostmi, bez újmy na zdraví a s úžasnými zážitky. Za učitelský
doprovod musím účastníkům poděkovat za super chování a příjemnou atmosféru po celou dobu kurzu. Příští
rok zase na lyžařskou viděnou.
Bc. Ludmila Tomanová
Mikulášská nadílka
Adventní čas na všerubské základní škole vždy
odstartuje mikulášskou nadílkou, kterou pořádají žáci
deváté třídy. Letošní rok nebyl výjimkou. Moudrý
Mikuláš, parta strašidelných čertů i krásní andělé
se procházeli po chodbách naší školy a rozdávali
žákům nadílku. Některé děti je přivítaly s úsměvem,
jiné s obavami a slzami. Úkolem čertů bylo dětem

připomenout „hříchy“, kterých se v uplynulém roce
dopustily a „vymámit“ z nich slib, že se polepší. Slyšeli
spoustu krásných písniček a básniček, za které andílci
děti obdarovali sladkou odměnou. Měli opravdu
plné ruce práce, kromě nadílky u nejmladších žáčků
v „malé škole“, potrestání velkých výtržníků „velké
školy“, zvládli i návštěvu mateřské školy.
Lenka Machuldová

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
Žáci osmého a devátého ročníku naší školy se v rámci projektu pro podporu odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji zúčastnili exkurze v automobilce
Škoda v Mladé Boleslavi, automobilovém muzeu v
Lánech a kroužku zpracování kovů v dílnách Střední
školy Kralovice. V rámci kroužku vyrobili podle
technického výkresu krabičku z plechu. V tomto
kroužku pracovali s ohýbačkou plechu a řezačkou
kovů. Dne 8. října při exkurzi v automobilce Škoda
v Mladé Boleslavi pak viděli výrobu některých
modelů automobilů Škoda přímo v jednotlivých
provozech. V předváděcím centru automobilky
pak do těchto automobilů mohli přímo usednout.
V automobilovém muzeu v Lánech si pak prohlédli
sbírku bývalého automobilového závodníka
Richarda Trajbolda. Všem se exkurze i práce v dílně
líbila!
Václav Růžička
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Nejnapínavější turnaj vybíjené všech dob
Proti sobě stojí dva kapitáni. Dan z 6. třídy a Dan z 9. třídy. Kdo bude první vybitý, prohrál. Míč lítá
vzduchem. Družstva se snaží protivníka běháním vyčerpat. Publikum skanduje. Celá školní tělocvična se
otřásá. „ A bij!“ Kapitán 9. třídy poslechne a zprudka
zasáhne soupeře. Deváťáci se radují a s nimi i jejich
fanoušci. Šesťáci jsou zklamaní.
Mysleli jste si, že to je ta napínavá část
příběhu? Omyl. Najednou se ozvala píšťalka
rozhodčího. Dan neměl nabito, a tak vybití neplatí.
Hra musí pokračovat. Nic nepomohly protesty dětí,
že je výhra oprávněná, ani popisu posledních sekund
letu míče. Teprve teď bylo napětí nesnesitelné. Lehce
odhadnout, co se honilo přítomným hlavou: Jaké to
bude vítězství, pokud vybijí kapitána šesťáků o dvě
hlavy vyšší deváťáci? Jaké to bude vítězství, pokud
bude vybit kapitán deváťáků, kteří si jsou jistí nespravedlností rozhodčího? Párkrát přelétl míč tělocvičnu a
bylo jasno. Vítězem celého čertovského turnaje starších žáků ve vybíjené je tým šesté třídy, což se doposud
nikdy nestalo.
Lenka Machuldová

SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby

Poprvé v roce 2019 zdravím čtenáře
Všerubských listů. 2. února se konala řádná valná
hromada našeho sboru. Mimo nastavení činnosti
našeho SDH pro rok 2019 byl zvolen výbor SDH

ve složení Majda Stará, Zdeňka Opatrná, Jaroslav
Frána, Michal Vopat, Jiří Baum Havel, Vašek Opatrný
a Petr Hodina. Rovněž byla zvolena revizní komise
ve složení Anna Dobrá, Ladislav Baum a Květoslav
Hodina. Přáním všech členů jistě je, aby se výboru
v jeho činnosti dařilo.
V prosinci náš sbor pořádal velmi vydařené
Vánoční tvoření a Mikulášskou nadílkou. Možnosti
vytvořit si vánoční ozdoby či dekoraci, a ještě obdržet
dárek od Mikuláše využilo víc než osmdesát dětí.
O doprovod Mikuláše v podobě andělů a čertů se
postaralo družstvo žen, které v našem sboru začalo

opět pracovat. Pro dospělé byl na Štědrý den tradičně
uspořádán Tekutý kapřík a 27. prosince se konala
vánoční zpívaná. První kulturní akcí našeho sboru
v letošním roce bylo posezení s Václavem Žákovcem
a Annou Volínovou, které se konalo v kulturním domě
1. března. Termín příštího posezení byl s Václavem
Žákovcem dohodnut na pátek 13. září.
Mladí hasiči zahájili rok 2019 turnajem v ringu
a soutěží v uzlování. Obě soutěže se konaly v Základní
škole v Horní Bříze. V turnaji ringa soutěžila tříčlenná
družstva. Družstvo ve složení Natálka Opatrná, Laura
Maškovská, Dominik Balatý získalo 3. místo v nejmladší
kategorii. Ve střední kategorii startovalo družstvo ve
složení Eliška Žítková, Adéla Kováčiková, Kateřina
Kristlová, které rovněž vybojovalo 3. místo. V uzlařské
regatě v kategorii A do 9 let získala Laura Maškovská
2. místo a Dominik Balatý 3. místo. V kategorii B
do 12 let si druhé místo vybojovala Eliška Žítková.
V kategorii D nad 15 let si první tři místa rozdělili
Jarda Frána, Zdeňka Opatrná a Majda Stará. V únoru
se mladí hasiči zúčastnili zimního závodu v Oboře. Na
startu se sešlo 54 družstev. Mladší získali místo čtvrté
a družstvo starších skončilo na místě jedenáctém.
Nyní se mladí hasiči připravují na soutěže v Městě
Touškově a Úněšově.
Zásahová jednotka města Všeruby rovněž
doznala změn. Někteří z členů činnost na vlastní
žádost ukončili a byli nahrazeni novými členy. Rovněž
proběhla změna velitele JPO, kterým se stal Jiří Baum
Havel. Od začátku roku byla jednotka povolána
k jedné mimořádné události, jednalo se o únik plynu
po dopravní nehodě ve Všerubech. V současné době
byla zahájena odborná příprava členů jednotky a
velitele čeká cyklická odborná příprava pořádaná
HZS PK. Členové jednotky provádí přípravu vozidel
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na STK, údržbu a opravy motorových stříkaček. Na žádost města byl dvakrát proveden proplach kanalizace u
čistírny odpadních vod.
S ohledem na množící se dotazy několik zásad, které je třeba dodržovat
při pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých
materiálů, tzn. ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv
hořlavin (suchý travní porost, stromy a keře, včetně kořenových systémů atd.),
místo pro rozdělávání ohně musí být dostatečně vzdálené od vzrostlých porostů.
Spalování by měla být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let, k rozdělání
ohně nesmějí být použity hořlavé kapaliny (benzín, nafta apod.). Předem je
třeba zajistit prostředky k provedení prvotního hasebního zásahu, např. hasicí
přístroj, kbelík s vodou, písek. Dodržovat zákaz pálení jiných látek než přírodního
původu, např. pneumatiky, staré dřevo opatřené nátěrovými hmotami atd. a
po ukončení zajistit dohled do úplného vyhasnutí. V případě pálení většího
množství odpadu je dobré provést nahlášení na https://paleni.izscr.cz/paleni,
případně na telefon 950 330 110.
		
Sbor dobrovolných hasičů v současné době připravuje dětský maškarní
bál. Soutěžní družstva se připravují na okrskovou soutěž, která proběhne
společně s okrskem Úněšov 27. dubna v Úněšově.
Jaroslav Frána, starosta SDH

Spolek ProVšeruby
Odpoledne s kouzelníkem
Obnovená premiéra naší činnosti po roční dovolené opravdu stála za to. V neděli odpoledne dne
17. 2. 2019 jsme si pronajali všerubský kinosál a uspořádali kouzelnické vystoupení
nejen pro naše nejmenší. A kinosál byl beznadějně zaplněný, ještě jsme museli
přinést asi dvacet židlí ze sálu. A kouzelník se činil - čaroval, dělal ptákoviny a budova
se otřásala pod smíchem všech přihlížejících, někteří si to zkusili i jako kouzelničtí
asistenti přímo na podiu. A ještě dlouho po skončení vystoupení Čárykluk modeloval
zvířátka a kytičky z balonků - poslední odcházeli skoro až po hodině po ukončení
kouzlení. Takže pro nás pro pořadatele maximální spokojenost a spousta energie do
dalších akcí - nyní plánujeme Všerubské velikonoční vodpolední vlastnoruční vyrábění
velikonoční výzdoby (7. 4.), pomalu připravujeme Pohádkový les (16. 6.) a hlavně, teď
v neděli 24. 3. organizujeme velký jarní všerubský úklid. Ne že by u nás ve městě nebylo uklizeno, ale najdou
se sem tam nějaká místa, která by mohla vypadat trochu líp a bude při tom spousta srandy a dobrého jídla.
Vašek Červenka

DPS
Vánoční posezení v DPS
A je tady březen. Jaro klepe na dveře a
zima zůstane už jen ve vzpomínkách. Ale prostě se

ještě musím vrátit o několik týdnů zpátky. Do času
vánočního. Ano, Vánoce jsou sice dávno za námi,
ale čas na malou vzpomínku a poděkování jistě ještě
neuplynul.
Každý rok se těším na vánoční setkání v DPS.
Do vždy krásně vyzdobené společenské místnosti se
sejdou dědečkové a babičky, oblečeni ve svátečním a
se stejně sváteční náladou, aby společně oslavili jeden
z nejkrásnějších svátků roku. Sváteční odpoledne
zahájil pan starosta a v úžasném programu vystoupily
nejprve děti z mateřské a následně nás velmi dojalo
vystoupení dětí ze základní školy, které nakonec nám
všem rozdaly krásné dárky.
Ve volné zábavě pak ke zpěvu a následně i
k tanci hrál sympatický harmonikář Libor. A že to uměl
rozparádit!!!! Babičky vypnuly hruď, dědové narovnali
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ramena a zpívalo se a tančilo tak vesele, že jsme
zapomněli na svá léta i neduhy, které nás mnohdy
trápí. Všichni se příjemně bavili a bylo tak veselo, že
nikoho ani nepřekvapilo, ba naopak velmi rozesmálo
a pobavilo, když do našich Ježíškových Vánoc přišel
Santa Klaus s pytlem plným dárků.
Chtěla bych moc poděkovat, zejména
učitelkám z mateřské i základní školy, které připravily,

secvičily a se svými dětmi předvedly nádherný
program. A také za krásné dárky. Ale zejména pak
děvčatům z pečovatelské služby, která připravila
parádní výzdobu, zabezpečila občerstvení a vlastně
celé odpoledne až do pozdních večerních hodin se o
nás všechny úžasně starala.
Soňa Hyrátová

Narozeninová oslava
		
Naše dlouholetá klientka paní Vlasta Kliková oslavila dne 8. 2. 2019
významné životní jubileum. Devadesáté narozeniny oslavila v kruhu své rodiny a
přátel. Tímto ji chceme za DPS Všeruby popřát hodně zdraví, štěstí a spoustu sil
do dalších let.

Gabriela Třísková

Ze života města a okolí
Advent ve Všerubech
Těšení se na Vánoce začalo už v sobotu 1. 12. v kulturním domě, kde se sešli všichni tvořiví lidé a
společně jsme vyráběli vánoční dekorace. KD praskal ve švech, dobře jsme se bavili a na závěr dne nastala
horká chvilka při příchodu čerta, anděla a Mikuláše.
2. 12. pozvalo město Všeruby své občany na rozsvěcení vánočního stromku. První adventní neděli
nám zpříjemnily děti z mateřské školy a z Lidové školy umění. My, se svařákem nebo čajem v ruce, za deště,
poklábosili se svými známými. Děti odcházely se sladkou výslužkou.
8. 12. okolí kostela sv. Ducha ožilo starým příběhem
z Betléma. Ani déšť nezkalil zážitek z této hry, zpěv dětí ze
Starého Plzence se nesl celým náměstím.
9. 12. v kostele sv. Ducha proběhl koncert nám
již dobře známé skupiny JenTet. Vyslechli jsme tradiční
vánoční písně a tradicionály.
V pátek 14. 12. pak v kinosále rozesmála nejednoho
dětského diváka Vánoční pohádka. Přestože představení
bylo určeno především dětem, u pomíchaných pohádek
se nenudili ani dospělí. A těch čertů co tam bylo.
22. 12. místní rocková kapela Antracit rozezvučela své nástroje a
KD odstartoval éru rockových koncertů.
23. 12. na 4. adventní neděli se v kostele sv. Ducha, za příjemné
hudby kapely Guta, rozdávalo betlémské světlo. Kromě krásných koled
jsme se dozvěděli i zajímavosti o vánočních zvycích a symbolech Vánoc.
24. 12. na tradiční Půlnoční mši svaté v kostele sv. Ducha jsme se
mohli, po celodenní přípravě na Štědrý večer, konečně zklidnit a komu
to nestačilo, zastavil se ještě v KD u Tekutého kapříka.
V posledním týdnu v roce se ještě konala vánoční zpívaná a
Silvestr se skupinou Anakonda Benda.
Viola Pešková
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Z kulturního dění
V lednu za finanční podpory města se konaly hned dva zájezdy do Prahy. První představení 12. 1. se
jelo do divadla na Vinohradech na hru Revizor. Kromě skvělých herců na jevišti jsme potkali v hledišti i Naďu
Konvalinkovou a Simonu Postlerovou. Počasí náramné, oběd vynikající. Druhé představení 27. 1. byla hra
Brouk v hlavě ve Studio DVA divadlo. Pro velký zájem ze Všerub odjížděly dva autobusy. Opět jsme měli čas
na krátkou prohlídku Prahy a dobrý oběd. Ovšem nezapomenutelné chvíle si odnášíme z hlediště. Tentokrát
herci procházeli těžkou zkouškou své profesionality, kdy čelili specifickému a velmi nakažlivému smíchu naší
milé občanky. Myslím, že máme smíchem život prodloužený o
několik let.
26. 1. se ve Všerubech konaly vůbec poprvé Zabijačkové
hody. Vepřové speciality, jitrnice, jelítka apod. lákaly naše chutě
jak na náměstí, kde byly k zakoupení u stánku, tak i v pohodlí
KD, kde k dobrému jídlu hráli harmonikáři. Kdo vydržel do
večera, mohl se dobře pobavit u kapely Švejk band.
1. 3. mimořádně vydařené posezení s V. Žákovcem a
A. Volínovou, kteří hráli pro plný sál návštěvníků. Zněly známé
písničky i ty na přání. Vedle všerubských stálých hostů přibyl i
stůl hostů z Líšťan. Ovšem jeden skvěle tančící pár, který nešel
přehlédnout, přijel až z Kaznějova. Budeme se těšit na příští posezení a doufáme, že bude plno jako nyní.
První rockový koncert v tomto roce odstartovala skupina Sifon. Následoval Fotbalový ples, který měl
velký úspěch také díky skvěle vybrané kapele HandaBanda. Šťastlivci si odnesli ceny z bohaté tomboly. Už se
těšíme na další akce.
Viola Pešková
Vánoční koncert ZUŠ
Děti ze zdejší Základní umělecké školy
navodily všem přítomným posluchačům ve zdejším
kinosále dne 4. 12. 2018
v 17.00 hodin krásnou
předvánoční atmosféru
hrou na různé hudební
nástroje. Na koncertě
jsme se zaposlouchali
do krásných tónů klavíru,
zobcové flétny, klarinetu
a kytary. Na pódiu se
vystřídali
účinkující
od těch nejmladších,
pro které byl koncert jejich prvním veřejným
vystoupením, až po ty nejstarší, téměř dospělé.
Děti si pod vedením svých učitelů připravily pestrý
program složený z klasické hudby a pro navození
pravé vánoční atmosféry nastudovaly také známé

pohádkové melodie a koledy. Velký úspěch sklidila
píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku, kterou
nastudoval komorní soubor pod vedením p.
učitele J. Bodnára. Toto krásné
vystoupení jste mohli slyšet
také 2. 12. při rozsvěcování
vánočního stromu na náměstí
a radost udělali malí muzikanti
i dětem ze zdejší mateřské
školky, kterým též přišli zahrát
a předvést jim svoje dovednosti.
Vánoční koncertování je za
námi, ale děti se opět pustily do
dalšího studia nových skladeb,
aby mohly znovu potěšit svým vystoupením rodiče,
kamarády a ostatní posluchače na dalších koncertech,
které se uskuteční v závěru školního roku.

Zpráva o jednání zastupitelstva ze 17. prosince
2018
Hlavním bodem zde bylo projednání rozpočtu
města na rok 2019. Rozpočet byl de facto schválen tak,
jak byl navržen. Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu
došlo na základě návrhu p. Červenky k navýšení o
tyto částky:
- Vypracování projektu na úpravu umělé plochy a
bezprostředního okolí fotbalového hřiště v hodnotě
200.000,- Kč

- Rekonstrukce dětského hřiště v areálu
fotbalového hřiště v hodnotě 100.000,- Kč
- Zřízení venkovní posilovny v areálu fotbalového
hřiště („na pešunku“ vedle udírny) v hodnotě
300.000,- Kč.
Celkem tedy bude město hospodařit s příjmy v
hodnotě 31,43 mil Kč, výdaje jsou plánovány na 40,39
mil Kč, rozpočet bude tedy schodkový, schodek ve
výši cca 9 mil Kč bude hrazen z finančních prostředků
naspořených z minulých let.

Alena Bodnárová
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Menší diskuzi vzbudila částka 2 mil Kč určená
na rekonstrukci silnice do Chrástova. Vzhledem
k provozu těžkých nákladních souprav na této
komunikaci bude nutné tuto stavbu zpracovat tak,
aby prostředky zde vynaložené byly využity účelně,
aby komunikace byla postavena tak, aby nedošlo k
jejímu poničení během krátké doby používání.
Mezi další body jednání tohoto zastupitelstva
bylo schválení mimořádné odměny pro starostu
města p. Vaňka ve výši 40.000,- Kč, a to na základě
návrhu místostarosty p. Frány. Po menší diskuzi byla
tato odměna jednohlasně schválena – odměna je
poskytnuta za přípravu a práci při rekonstrukci KD
Všeruby, za činnosti spojené se ZŠ a MŠ Všeruby a za
spolupráci s veřejností.
Dále byly také schváleny dotace z programu
města pro tyto spolky: Hospic sv. Lazara (30.000,Kč), ProVšeruby (60.000,- Kč), SK Všeruby (94.000,Kč), SDH Všeruby (70.000,- Kč), Štěpánka Walterová
(30.000,- Kč), Racek Všeruby (16.000,- Kč).
Protože došlo k novelizaci nařízení vlády o
odměňování členů zastupitelstva, tak muselo být
znovu jednáno o odměnách pro zastupitele. Pan

starosta navrhl odměny ve výši 60% z maximální
částky dle tohoto nařízení, p. Červenka navrhl odměny
ve výši 30% z maximální částky dle tohoto nařízení.
Ani jeden tento návrh nebyl přijat, takže odměny
členům zastupitelstva budou nadále vypláceny dle
schváleného usnesení ze zastupitelstva z listopadu
2018.
Dalším zajímavým bodem bylo projednání
ústní žádosti jednoho z občanů našeho města o
pronájem parkovací plochy u hasičské zbrojnice z
důvodu parkování kamionu. Žadatel chtěl pronájem
z důvodu, aby zde neparkoval nikdo jiný a měl
tak zajištěno parkovací místo. Zastupitelé navrhli
starostovi, aby zaslal dopisy na firmy, kterým kamiony
patří a pronájem parkovací plochy neschválili.
Dále byl projednán střednědobý výhled města
Všeruby na roky 2019 - 2022, byl projednán provoz
kulturního domu, prodeje a vypořádání pozemků,
žádost o změnu územního plánu a také žádost o
přidělení bytu do DPS.

Masopust 2019
9. 3. se v našem městě oslavil Masopust.
Technické zázemí zajistila Restaurace Muňári, odkud
vyšel průvod cca 50 masek směrem na náměstí.
Tam Kecal se svým pomocníkem veršovaným
projevem představil nevěstu a ženicha, pan starosta
tyto důležité osoby oddal a předal maskám vládu
nad městem. V průvodu byli k vidění indiáni, vojáci,
Leontýnka, zvířata i zvířátka, policajt, řezník Krkovička.
Zastoupení zde měla nesmrtelná pohádka Mrazík
a nepřehlédnutelný byl houf bílých paní. Kapela
trochu přepálila start, ale masky si příležitostně sami
zazpívaly. V DPS, kde obyvatelé vždy připraví hostinu,

se chvilku pobylo, zatančilo, pojedlo a zazpívalo.
Průvod letos obešel staré město v rekordním čase
(o dvě hodiny dříve) a zakončil tuto náročnou šichtu
opět na Muňárech. Tady se posedělo, vydražilo
miminko za pěkných pár tisíc, pochutnali jsme si na
výborné gulášové polévce darované p. Rubášem
z jeho hostince. Děkujeme všem, kteří otevřeli svá
obydlí a nabídli maskám své kulinářské dobroty a
něco na zahřátí, děkujeme za korunky, které jste dali
miminku na plínky. Dík patří všem, kteří se zúčastnili
v průvodu. Letos bylo vytrvalců více, škod méně a tak
se těšíme zase na příští rok.
Viola Pešková

Václav Červenka
zastupitel města

Pozvánky na budoucí akce
Ukliďme Všeruby - 24. 3. 2019 od 9:30 hod v KD – pořádá spolek ProVšeruby
Velikonoční vyrábění – 7. 4. 2019 od 14:00 hod v KD – pořádá spolek ProVšeruby
Všerubská šlápota a Všerubská Běhna – 1. 5. 2019 – pořádá SDH Všeruby a Racek Všeruby
Memoriál Vendulky Fránové – 11. 5. 2019 – pořádá HZS Plzeň - Košutka
Městské slavnosti – 18. 5. 2019 - pořádá Město Všeruby
Pouťová zábava – 8. 6. 2019 od 20:00 hod – pořádá SK Všeruby
Pouť – 9. 6. 2019
Pohádkový les – 16. 6. 2019 od 13:00 hod v lese Na Lipovce – pořádá spolek ProVšeruby
Dětský den – červen 2019 – termín bude upřesněn – pořádá SK Všeruby
Vítání nových občánků - červen 2019 – termín bude upřesněn
Malování na chodníku - červen 2019 – termín bude upřesněn
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Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na
webových stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě
zájmu nabízíme případným zájemcům zasílání elektronické verze na konkrétní emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové adrese
vserubske.listy@seznam.cz a další vydání VšerubROČNÍK IX, číslo 1/2019

ských listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. 5. 2019,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na
14. 6. 2019.
Redakční rada
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