VŠERUBSKÉ
LISTY
červen 2019

VŠERUBSKÝ ČTVRTLETNÍK

Fotografie: MŠ� na městských
slavnostech (18. 5. 2019, archiv
MŠ� ), Ukliďme Všeruby (27. 3.
2019, archiv ProVšeruby), Dětský
den (1. 6. 2019, Jiří� Balví�n), Koncert ZUŠ� Všeruby (28. 5. 2019, Václav Č� ervenka), Rej čarodějnic (30. 4. 2019, Zdeňka
Opatrná), SDH Všeruby - návrat z okrskové soutěže (27. 4. 2019, archiv SDH), Stavění� máje (30. 4. 2019, Jaroslav
Frána), ZŠ� Všeruby - výlet do Mariánských Lázní�, archiv ZŠ� ), Městské slavnosti (18. 5. 2019, Viola Pešková)

- 2-

VŠERUBSKÉ LISTY

Slovo starosty
Vážení� spoluobčané.
Vychází�
další�
čí�slo
Všerubských listů a to v trochu
jiném
stylu.
Naši
redaktoři se zúčastnili
školení�
o tom, jak
vytvářet mí�stní� noviny,
aby byly ve shodě
se zákonem a byly co
nejlepší� pro čtenáře. Ne že by
nebyly. Myslí�m, že byly.
Městské slavnosti jsou za
námi a doufám, že organizátoři
nikoho z Vás nezklamali. Počasí�
nám přálo a vše proběhlo podle
plánu.
Gratuluji
všem
maturantům, kteří� složili zkoušku
z dospělosti a těm, co ji budou
opakovat po prázdninách, drží�m
palce.
Č� ekají� nás dovolené a
prázdniny. Přeji Vám všem hodně
pohody, odpočinku a zdraví�.
Michal Vaněk
Váš starosta

Informace z města

Kanalizace
O všerubské kanalizaci budu nyní� psát ze dvou důvodů. První�m
důvodem je naše nekázeň. Už bylo mnohokrát napsáno, co do kanalizace
nepatří�. Do naší� kanalizace se nedostane nic jiného než to, co tam sami
hodí�me. Pouze naší� nekázní� jsme se dostali do situace, kdy naše pracovní�
četa, náš starosta, naši hasiči a zaměstnanci firmy Interstav pracují� na našich
přečerpávací�ch stanicí�ch, aby nám netekly fekálie po ulicí�ch. Od roku 2020
budeme mí�t v našem městě kontejnery na tuky a oleje, do kterých se budou
oleje odevzdávat v pet lahví�ch. Budu se snažit opatřit tyto kontejnery už
dří�ve. Od toho si slibuji částečné zlepšení� stavu. Vlhčené ubrousky nám ale
popelnice na tuky neodstraní�. Je to jen na nás.
Druhým důvodem je zákon, který vstoupil v platnost a stanoví� obcí�m
a městům a všem provozovatelům veřejné kanalizace povinnost vytvářet si
rezervní� fond (finanční�), ze kterého budou provozovatelé schopni kanalizaci
rekonstruovat. Jednoduše řečeno, po 40 letech životnosti kanalizace bychom
si v ceně stočného měli vytvořit takovou rezervu, která by zaplatila novou
kanalizaci.
Tyto dva důvody v důsledku znamenají� jedno jediné. Zvýšení� ceny
stočného. Přesto, že mi jedna všerubská rodina pí�še pokaždé, když zaplatí�
stočné „nemravně zdražené stočné“, si myslí�m, že cena našeho stočného je
velmi ní�zká. V současné době nám profesionální� firma počí�tá náklady na
likvidaci odpadní�ch vod a fond obnovy a tí�m pádem novou cenu stočného,
která bude platit od nového roku.
Michal Vaněk
starosta

Cesta do Chrástova je v jednání Do školy si dojdeme po chodníku
Na cestu do Chrástova
V části města ke škole je ráno nebo po skončení� vyučování� velmi
byly z rozpočtu města pro letošní� silný provoz. Je rozhodnuto zde kvůli bezpečnosti vybudovat chodní�k.
„Naše město obdrželo od krajského úřadu dotaci na vybudování�
rok vyčleněny 2 miliony korun.
Na jednání� zastupitelstva byla chodní�ku od kapličky k naší� základní� škole. V současné době připravujeme
zmí�něna připomí�nka, že tato veřejnou soutěž na dodavatele. Chodní�k začneme realizovat v co nejkratší�
částka je celkem vysoká, vzhledem době, nejlépe o prázdninách. Objí�zdná trasa spodní� části stavby povede přes
k tomu, že se neví�, jaké je stávají�cí� školní� pozemek. Chtěl bych tí�mto požádat všechny řidiče o trpělivost a o
podloží�. Obavy vedly k tomu, že by dodržování� bezpečné jí�zdy na školní�m pozemku, ale i jinde. Děkuji,“ vyjádřil
se starosta.
se mohla investice prodražit.
Viola Pešková, redakce
„Najal jsem firmu, která
bude 4. nebo 5. června dělat
testy podloží� cesty do Chrástova. Odstávka chotíkovské spalovny se dotkne i Všerub
Z provozně-technických důvodů dojde k plánované odstávce
Ta firma navrhne smysluplný
systém, jak by se ta cesta dala spalovny ZEVO Plzeň od 29. 6. do 4. 8. 2019.
„Odpady z našeho sběrného dvora likvidujeme v chotí�kovské
uvést do vhodného stavu uží�vání�.
spalovně.
Z důvodu odstávky budeme muset po naplnění� sběrného mí�sta
Zastupitelé dostanou zprávu o
výsledku testu a bude se následně přistoupit k určitým omezení�m. Biologický odpad budeme odebí�rat stále.
jednat,“ zhodnotil situaci starosta. Ž� elezo jsme schopni vyvážet jinam, elektroodpad také nebude problém.
Omezení� se bude týkat předevší�m velkoobjemu a velkého množství� sutě. O
					
		
Viola Pešková, všech opatření�ch budete včas informováni na našich webových stránkách a
redakce vývěskách,“ podotkl k problému starosta.
					
Viola Pešková, redakce
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Napouštění bazénů s rozvahou
Koupací� sezóna se blí�ží�. Nyní� je nejvhodnější� doba k objednání� cisterny s vodou pro naplnění� zahradní�ho
bazénu. U VODÁ� RNY PLZEŇ� a. s. zaplatí� odběratel vodné, dopravu a poplatek za manipulaci s cisternou. Stočné
mu nebude účtováno. Ví�ce na https://www.vodarna.cz/dalsi-sluzby/.
Všeruby jsou zásobovány třemi vrty, které mají� poměrně vydatný zdroj vody, nicméně úpravna vody
nestí�há dostatečně rychle vodu upravovat. V okamžiku masí�vní�ho odběru např. při napouštění� bazénů, dojde
k vyčerpání� vodojemu, vodárna upravuje pří�liš pomalu a vodojem nenaplní�. Naplnění� trvá 24 - 26 hodin. Loni
nedostatek vody město řešilo dovážení�m cisternami, vodou se plnily vodojemy. Je to finančně náročné.
„Vodárna zadala projekt k intenzifikaci úpravny vody. Vypracovala projekt na stávají�cí� vodu. Naví�c se
udělal další� vrt, aby byla rezerva. Bohužel se zjistilo, že v něm je jiné složení� vody, než se kterým počí�tali. Projekt
se musí� optimalizovat na to, aby úpravna byla schopna upravovat vodu ze všech vrtů,“ vysvětlil problém starosta.
Viola Pešková, redakce

Pojďte s námi číst
Městskou
knihovnu
v současnosti využí�vá cca 60
aktivní�ch čtenářů. Knihovna
sí�dlí� v budově základní� školy
na náměstí�, je otevřena každou
neděli od 15.00 do 16.00 hodin.
Půjčování� knih je zdarma.
V knihovně najdeme
pestrou nabí�dku titulů. Nechybí�
životopisy, romány, kuchařky,
knihy s turistickou tématikou i
knihy pro děti. Jednou či dvakrát
do roka zapůjčí� knihovna Plasy
cca 60 knih. Knihovní�k Václav
Krýsl ochotně s výběrem
poradí�. „Od města jsem dostal
pří�spěvek. V nejbližší� době
se chystám na nákup nových
knih, převážně českých autorů“,
raduje se Václav Krýsl.
Viola Pešková, redakce

Vznikne nová přípojka kanalizační
sítě
Město Všeruby zadalo firmě
Interstav vypracování� projektu
na připojení� kanalizační� sí�tě pro
část města vybudovanou nad
autoservisem pana Maška.
„Projektovou dokumentaci
máme zpracovanou, v současné
době probí�há žádost o stavební�
povolení�. Vše je již zpracováno do té
mí�ry, že je to otázka několika dnů či
týdnů. Tato stavba není� plánovaná
v rozpočtu na letošní� rok, tudí�ž je
na zastupitelí�ch města, jak rychle
se přistoupí� k realizaci kanalizace.
Vzhledem k tomu, že bude již vydáno
stavební� povolení�, tak toho času tolik
nebude. Pak už vše záleží� na lidech,
kterých se to týká, kdy se na tu
kanalizaci připojí�,“ vysvětlil starosta.
Viola Pešková, redakce

Rekonstrukce areálu fotbalového hřiště
Pod patronací� zastupitelů města Zdeňka
Oulí�ka a Václava Č� ervenky začaly pří�pravné
práce na rekonstrukci areálu fotbalového hřiště
a jeho okolí�. V současné době je zpracovaná
studie – viz obrázek a nyní� probí�hají� pří�pravné
práce na vypracování� projektu. K tomuto Zdeněk
Oulí�k sdělil: „V plánu je na mí�stě současného
asfaltového hřiště vybudování� oploceného hřiště
na malou kopanou s umělou trávou, vedle kterého
bude vystavěn tenisový kurt. Kolem současného
plotu u potoka bude zachována cesta na fotbalové
hřiště a v prostoru mezi touto cestou a tenisovým
kurtem bude vybudována venkovní� posilovna.
Samozřejmostí� bude výstavba šaten se sociální�m
zaří�zení�m (vedle současných nádrží�), nad
nádržemi plánujeme postavit dřevěnou terasu
s výhledem na náš areál“.
Václav Č� ervenka, redakce

Velká prosba k naší mládeži
V dnešní� době, kdy začí�ná
převažovat virtuální� přátelství� na
sociální�ch sí�tí�ch, je chvályhodné, že se
naše mládež schází� a druží� se. Bohužel,
po těchto setkání�ch zůstává nepořádek
u obchodu COOP a na schodech radnice.
„V sobotu, v den voleb, jsme
museli nejprve uklidit plechovky
a nedopalky, aby měli voliči volný
průchod na radnici,“ posteskla si
Markéta Drnková, tajemnice MěÚ�.
„Nikomu nevadí�, že se mládež
srocuje, naopak, je to dobře. Ale prosí�m,
ať věnují� tři minuty svého času úklidu,
než odejdou,“ vyjádřil se starosta.
Všem, komu končí� školní� rok,
přeji jen ty nejkrásnější� prázdninové
zážitky. Nám všem přeji pří�jemný
pří�stup na uklizené náměstí�.
						
		
Viola Pešková, redakce
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Mateřská škola
Jaro u nás ve školce
Všichni už se nedočkavě těší�me na jaro. Tygří�ci vyrobili
krásnou Morenu, kterou jsme hodili do potoka a doufali, že i s
ní� odplave zima někam hodně daleko. Hned v březnu zahájily
nejstarší� děti kurzy plavání� v plaveckém bazénu v Plzni na
Lochotí�ně. Před Velikonocemi nás navští�vilo divadlo Letadlo s
pohádkou „Přišlo k nám jaro“. V pěkných kostýmech zví�řátek a
kytiček si zahrály i naše děti. Blí�ží� se Velikonoce, které jsou ve
školce ve znamení� vyrábění� přání�ček, zdobení� vají�ček a těšení�
se na zají�čka, který má pro nás vždycky sladké překvapení�.
Duben nám přinesl krásné slunečné počasí�. Uží�vali jsme
si školní� zahrádky a vycházek do pří�rody. Na konci dubna
jsme se vypravili hledat naše známé čarodějnice, které nás
navštěvují� touhle dobou každý rok. Letos se usadily na louce
u potoka.
Pohostily
nás opečenými párečky a zase odlétly neznámo kam. Jako
se duben vyznamenal teplým počasí�m, tak květen přinesl
potřebné deště, ale i studené počasí�. Z důvodu nepří�znivého
počasí� jsme museli zrušit akci s rodiči Š� lápotka. Učitelé a děti z
LŠ� U připravili pro naše nejstarší� děti koncert. Děti si poslechly
známé melodie z pohádek a seznámily se s různými hudební�mi
nástroji. Jako již tradičně vystoupila naše mateřská škola na
Slavnostech města. Každá tří�da zatančila taneček a společně
jsme zazpí�vali na pódiu s kytarou. Obecenstvo nás odměnilo
bouřlivým potleskem.
Radka Mičulková

Zápisy dětí do škol
V tomto období� také proběhly zápisy dětí�.
Nejdří�ve se účastnily nejstarší� děti z mateřské školy
zápisu do základní�ch škol. Většina z nich nastoupí�
od září� do všerubské základní� školy. S dětmi jsme se
podí�vali na výuku v první� tří�dě a pro rodiče budoucí�ch
prvňáčků jsme společně s výchovnou poradkyní�
základní� školy uspořádali informativní� schůzku, na
které se rodiče dozvěděli potřebné informace.
Na začátku května se konal zápis nových
dětí� do mateřské školy. Poptávka na zařazení� dětí�

Základní škola

k předškolní�mu vzdělávání� na následují�cí� školní� rok
převyšovala možnosti umí�stění� všech zapsaných dětí�.
Proto hned proběhlo jednání� vedení� školy s panem
starostou a následně se zastupiteli města. Na jednání�
zastupitelstva města bylo odsouhlaseno provedení�
návrhu studie, jak řešit danou situaci mateřské školy. V
současné době již probí�há jednání� s další�mi institucemi.
Věří�me, že situace bude úspěšně vyřešena a pro
děti zde budou nové prostory pro kolektivní� výchovu a
vzdělávání�.
Jana Růžková

Dopravní soutěž
	Ž� áci naší� školy se 13. května zúčastnili okresní�ho kola ,,Dopravní� soutěže mladých cyklistů“ ve Vejprnicí�ch.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplí�nách: test z pravidel provozu na pozemní�ch komunikací�ch, jí�zda zručnosti na kole,
jí�zda na dětském dopravní�m hřišti podle pravidel provozu na pozemní�ch komunikací�ch a praktické poskytnutí�
první� pomoci. Naši školu reprezentovalo osm žáků rozdělených do dvou kategorií�. Za mladší� žáky soutěžili: David
Kotěšovec, Jakub Tyr, Kateřina Kristlová a Barbora Š� iroká, žáci 5. tří�dy, kteří� se umí�stili na 9. mí�stě. Starší� žáci
soutěžili v tomto složení�: David Obermajer - 9. tř., Bára Molcarová - 8. tř., Václav Š� iroký a Tereza Kozáková - žáci
6. tř. Toto družstvo obsadilo ve své kategorii krásné 3. mí�sto z dvanácti soutěží�cí�ch družstev. Všem soutěží�cí�m
děkuji za vzornou reprezentaci naší� školy.
Alena Baumová

- 5Projektový den na finanční gramotnost
Ž� áci 4. a 5. roční�ku se dne 29. 4. 2019 zúčastnili
Projektového dne s názvem Rozpočti si to! Pod vedení�m
zkušených lektorů a tří�dní�ch učitelů si během šesti
vyučovací�ch hodin vyzkoušeli hru, její�mž smyslem bylo u
dětí� rozvinout finanční� gramotnost, seznámit je se základy
domácí�ho hospodaření�, ukázat jim, co kolik stojí�, co všechno
musí� jedna dospělá
osoba
zaplatit,
jakým způsobem
se dá sestavit
osobní� rozpočet a
proč je potřeba si
budovat finanční�
rezervu.
Ž� áci byli
rozděleni
do
několika
týmů,
každý tým o 3 – 5
žácí�ch představoval jednu dospělou osobu, a ta rozhodovala
o svých financí�ch po fiktivní� dobu jednoho měsí�ce. Během
celé hry dostávaly týmy za splněné úkoly herní� mince tzv.
chechtáky. Kdo chtěl, mohl si ještě ,,přivydělat“ různými
kreativní�mi úkoly.
Na závěr hry si žáci v přichystaném obchůdku
nakoupili za své zí�skané chechtáky různé dobroty, pastelky,
omalovánky, kní�žky …
Projektový den byl pro všechny zúčastněné
nesmí�rně pří�nosný. Ž� áci si uvědomili a prakticky ,,nanečisto“
vyzkoušeli, jak je finanční� gramotnost v životě velice důležitá.
Hana Vildová
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Dávno neplatí, že venkovská škola rovná se
špatná škola
Když jsem se v patnácti rozhodovala, co
dál dělat, absolutně jsem netušila, co by měla být
má jasná volba. A tak jsem si rozhodovací� proces
prodloužila o další� čtyři roky na gymnáziu.
Během těchto let mě přepadl neodbytný pocit, že
chci změnit svět k lepší�mu. Půjdu tedy studovat
práva. Co jiného, než hledání� spravedlnosti
a potrestání� zločinů by udělalo naši z/Zemi
lepší�? Možná působit na lidi přes reportáže o
tragédií�ch, ekologických pohromách a o hledání�
vzájemné úcty mezi národy? Omyl. Přihlásila
jsem se na pedagogickou fakultu, protože
vzdělávání�m a výchovou další�ch generací� můžete
měnit svět k lepší�mu každý den. Nepřemýšlela
jsem o tom, jak vysoký mají� učitelé plat, kolik
mají� volna, ani že mohou beztrestně chodit
nepřezutí�. Chtěla jsem pozorovat, jak se z dětí�,
které mají� zájem předevší�m o sebe a své hračky,
stávají� zodpovědní� skoro dospělí� lidé. Jak se
poperou se složitostí� světa, pochopí� důležitost
voleb, krásu a nebezpečí� svobody, kouzlo
jazyků a stanou se tak lepší�mi. Samozřejmě se
mnohdy úsilí� učitele setká s nepochopení�m až
pohrdání�m, neboť základní� školou jsme si prošli
všichni, a tak sí�lí� pocit, že pracovat v ní� není� nic
těžkého. Je to ale vážně dřina. Ten, kdo vychoval,
nebo stále ještě vychovává své děti, to potvrdí�.
Věnovat se jednomu, dvěma, možná třem
potomkům dá vážně zabrat. Doma i na výletě.
Poprat se s kyselými obličeji dospí�vají�cí�ch
Florbalový turnaj
ve snaze je zaujmout, překousnout veškeré
V sobotu 11.
námitky i bláznivé nápady. Rodičovství� je ale i
května 2019 jsme
nezaměnitelná radost, viďte? A s počtem dětí�
ve sportovní� hale
ve tří�dě se starosti i radosti násobí�, lépe řečeno
TJ Slavoj Plzeň
umocňují�. Děkuji proto za šestiletou pří�ležitost
v Třebí�zského ulici
učit, byť jako záskok, na všerubské základní�
nedaleko zimní�ho
škole a vše výše uvedené proží�t. ZŠ� a MŠ� Všeruby
stadionu odehráli
potvrzuje, že už dávno neplatí�, že „venkovská
velmi
úspěšný
škola rovná se špatná škola“ ani „kdo neumí�,
florbalový turnaj.
učí�.“ Š� kola byla, je a bude taková, jakou si ji žáci,
Dvě naše družstva se v konkurenci pěti týmů umí�stila na druhé rodiče a učitelé udělají�.
a třetí� pří�čce. Tým Všeruby B hrál ve složení� Václav Š� iroký,
Milan Suk, Kryštof Nosek, Zuzana Kocourková a David Baum.
Lenka Machuldová
Za tým Všeruby A pak hráli Matěj Teska, Daniel Marek, Patrik
Vejvoda, Pavel Opalecký a překvapivě opět Milan Suk, který
musel kvůli neomluvené absenci jednoho hráče zaskakovat
i zde. Všichni hráli velice dobře, ale opravdovou hvězdou
turnaje se stal Milan Suk s 23 vstřelenými góly. Děkujeme
všem hráčům za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že
podobně se jim bude dařit i na předvánoční�m celostátní�m
turnaji v Brně.
Václav Růžička
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Kraje pro bezpečný internet
Ž� ák šestého roční�ku školy Jakub Krbec se stal výhercem vědomostní�ho kví�zu v rámci projektu Kraje pro bezpečný
internet. V kví�zu, který úspěšně absolvovala i většina žáků pátého a šestého roční�ku naší� školy, musel osvědčit
znalosti ze všech oblastí� dnes tak diskutovaného bezpečného chování� na internetu. Děkujeme Kubovi za vzornou
reprezentaci školy!
Václav Růžička
Kroužkovaná podívaná
Závěr školní�ho roku je pro děti nejen vyhlí�dkou na prázdniny, ale znamená i spoustu povinností�. Ale ne
všechny jsou spojené s učení�m a se známkami. Na děti ze Sportovně-taneční�ho kroužku čekalo ještě závěrečné
vystoupení� ve Chvojkových lomech v Plzni na Slovanech.
Mohly zde předvést, jak po celý rok pilně trénovaly a co všechno se naučily. A protože letošní� rok měl
hodně zájemců, tančily děti ve dvou skupinách.
Začáteční�ci, tzn. děti, které navštěvovaly kroužek
letos poprvé, měli sestavu Sofia. Pokročilí� zvládli
již sestavu složitější� a bylo vidět, jak velký pokrok
v tanci udělali. Obě skupiny dokázaly všem
divákům, že se jim tancování� lí�bí�, a předvedly na
jevišti opravdu skvělé výkony.
Po vystoupení� byli všichni odměněni nejen
drobným dárkem, ale hlavně uznání�m od diváků
a zároveň úžasným pocitem dobře provedeného
představení�.
archiv ZŠ�
Exkurze do spalovny v Chotíkově
Dne 23. 4. 2019 oslavili žáci 8. a 9. tří�dy
Den Země návštěvou spalovny v Chotí�kově.
Ž� ákům byl představen celkový chod spalovny
na 3D modelu, seznámili se nejrůznější�mi druhy
odpadů, zejména pak s tí�m, kam daný odpad
vytří�dit nebo odvézt. Překvapují�cí� informací�
bylo napří�klad zjištění�, že problematický odpad
jsou dětské pleny, které jsou v kombinaci
s další�mi druhy materiálu z určitého typu

plastu. V pří�rodě se rozkládají� minimálně 200
let. Zí�skané informace si mohl každý ověřit
pomocí� výukových her na multidotykovém stole.
Jednou z částí� exkurze byla i návštěva některých
mí�st provozu. Ž� áci základní� školy si odnesli
zejména to, že je důležité tří�dit odpad, chovat se
šetrně k pří�rodě a nespalovat doma plasty (při
spalování� plastu se uvolňují� do ovzduší� jedovaté
látky). A proto si připomeňme jedno známé
heslo: „nebuďme lí�ní�, třiďme odpad“.
Petra Š� indelářová

Kynžvart a Mariánské Lázně
Přiblí�žil se čas školní�ch výletů, proto žáci 1. - 4.
roční�ku vyrazili dvěma autobusy poznat krásy naší� české
země. Tentokrát jsme za deštivého počasí� dojeli na Kynžvart,
abychom se při prohlí�dce interiéru zámku dozvěděli něco
nového o naší� minulosti. Než jsme dokončili prohlí�dku,
nasvačili se a nakoupili drobné suvenýry pro radost, počasí�
se umoudřilo. Další� zastávku jsme udělali v Mariánských
Lázní�ch. Ú�žasný byl Park Bohemia, ve kterém jsme
obdivovali miniatury různých českých staveb, radost jsme
měli hlavně z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Dále jsme
si prošli kolonádu s tryskají�cí�mi léčivými prameny, velkým
zážitkem byla Zpí�vají�cí� fontána a samozřejmě jsme museli
ochutnat a přivézt domů tradiční� lázeňské oplatky. Sice
unaveni, ale spokojeni, jsme si letošní� výlet všichni opravdu
pěkně užili.
Tří�dní� učitelky 1. stupně ZŠ�

(Ne)najdete 10 rozdílů, aneb výstava fotografií města
Všeruby
Dějepis není� jen předání� informací� o zásadní�ch
okamžicí�ch našeho státu, o velikánech dávných dob a o
počtu obětí� jednotlivých válek, je to i poznávání� mnohem
bližší�ch dějin, dějin vlastní� obce. Důkazem toho jsou sní�mky
současných Všerub, které na základě historických fotografií�
poří�dili žáci 9. tří�dy naší� školy. Výstava, uspořádaná ve
vestibulu všerubské radnice, tak ukazuje, jak se naše obec
(ne)změnila v průběhu let. Snad se v budoucnu najdou další�
nadšení� občané či občánci, kteří� tatáž mí�sta zdokumentují�.
Lenka Machuldová
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Minifestival v divadlu Pluto
Kam za kulturou? Přece do Pluta! Zde totiž
probí�hal od 13. května
8. roční�k divadelní�ho
„Minifestivalu
Č� esky
hezky“. A proto jsme
se opět „hodili do gala“
a
natěšeně
vyrazili.
Tentokrát
jsme
si
vybrali „Š� vejkyjády aneb
Poslušně
hlásí�m“.
A
jak již název napoví�dá,
jednalo se o ztvárnění�
Haškova Dobrého vojáka
Š� vejka. Hlavní� role se ujal
Přemysl Kubišta. Další�
postavy byly ztvárněny
Pavlem Kikinčukem, Jindřiškou Kikinčukovou nebo
Miloslavem Krejsou. Během představení� zazněly
mnohé pí�sně, které jsou velmi známé předevší�m starší�
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generaci, přesto však dokázaly roztleskat i naše mladé
diváky. Hercům se tak podařilo přiblí�žit Š� vejka zábavnou
formou dnešní� mladé
generaci. Překvapení�m
na konci představení�
byla divadelní� dí�lnička,
při které si děti mohly
vyzkoušet, jaké je to stát
na jevišti. Pod vedení�m
samotné
principálky
divadla
Jindřišky
Kikinčukové jsme se
dozvěděli, jak těžká je
pří�prava herců před
představení�m, a sami
jsme si mohli vyzkoušet
dechová cvičení�, práci
s hlasem, použí�vání� bránice a mnoho další�ho. A co ří�ci
závěrem? Děti se již nyní� těší� na další� představení�.
Jolana Blechová

„Papírky, cigára, papírky, cigára…“
„Papí�rky, cigára, papí�rky, cigára…“, tak zhodnotili žáci sbí�rání� odpadků na všerubském veřejném
prostranství�. Ale pří�běh by neměl začí�nat koncem, viďte?
Tedy od začátku. Již před dvěma lety se naše škola přihlásila k mezinárodní�mu Dni Země se snahou
přimět žáky, aby alespoň jeden den v roce intenzivně
přemýšleli o znečišťování� životní�ho prostředí�, tří�dění�
odpadu nebo o šetření� pitnou vodou. Zdálo by se, že
v současnosti mají� všichni dostatek informací�, aby
se chovali zodpovědně k naší� planetě, a tudí�ž i k sobě
samému. Opak je ale pravdou. Přiznejme se, kdo jezdí�
na nákup autem, i když to má pár kroků. Kdo vyhazuje
konzervy do směšného, promiňte, směsného odpadu a
kdo si čistí� zuby při pozorování� tekoucí� vody? A proto
se my, učitelé, ochotně chopí�me úlohy vychovatele
k tzv. udržitelnému rozvoji.
„A co budeme jako sbí�rat, když se tu uklí�zelo před měsí�cem?“, ptaly se děti po zaznění� návrhu na úklid
Všerub. „Však uvidí�te!“ A také viděly. Umyvadlo, zavařené jahody, zavařené okurky, zavařené ledacos asi ve třiceti
sklenicí�ch, židle, umyvadlo, náhradní� dí�ly do aut, které už se nejspí�še neupotřebí�, pečlivě rozebranou televizi,
barely s čí�msi, mí�č, PET lahve, skleněné lahve, pneumatiky, papí�rky, cigára, papí�rky, cigára. Cigaretové nedopalky
jsme ale nesbí�rali. Ty by se už do našich padesáti naplněných stodvacetilitrových pytlů totiž nevešly.
Lenka Machuldová
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Sofie Servinská, Lenka Baumová,
Tereza Bezpalcová
Neděle
V Plzni čekáš hodinu,
opustí�š tam rodinu.
Všichni se moc bavili,
na bezpečnost nedbali.
Ve Veselí� hoďku čekat,
jen se nají�st a rychle spěchat.
Na autobus jsme chvátali,
Č� eské Dráhy opět zklamali.
Hurá, hurá už jsme tady,
Č� eské Dráhy aspoň nebouraly.
Pondělí�
V 7:30 rozcvička,
vstávejte už sluní�čka.
Běhat taky musí�me,
kraťasy už nosí�me.
Běhat se nedalo,
vedro už nás dostihlo.
Na kolo se vydáváme,
energii postrádáme.
Oběd sní�me, vše co máme,
zpátky se už vydáváme.
Ú�terý
Prší�, prší�, jen se leje,
kam učitelky pojedeme?
Pojedeme na zámek,
straší� tam třeboňský kašpárek.
Oběd si dáme u Č� ingčonga,
šikmý oči, levý ruce,
nikomu už nic se nechce.
Kachna na medu,
za chví�li domů pojedu.
Středa
Honem, honem věci balme,
na vlak utí�kejme.
Domů jsme dorazili,
s rodinou jsme pokecali.
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Nutnost dopravní výchovy
	Ž� áci 1. stupně základní� školy se v každém roční�ku věnují� výuce
dopravní� výchovy, aby věděli, jak se mají� správně chovat, nejprve jako
chodci a později jako cyklisté. Děti si osvojují� pravidla silniční�ho provozu,
poznávají� značky, řeší� situace na křižovatkách a učí� se předcházet nebezpečí�.
Každým rokem si školáci 4. a 5. roční�ku jedou ověřit své zí�skané znalosti
i prakticky. Na dopravní�m hřišti v Třemošné mají� možnost, po správně
vyřešených testech a praktické jí�zdě na kole, zí�skat svůj první� řidičský
průkaz pro cyklisty. Letošní� úspěšní� cyklisté měli samozřejmě obrovskou
radost, my jim moc gratulujeme a čtvrťáci, kterým se letos nevedlo, nemusí�
být smutní�, protože mají� další� možnost opět v pří�ští�m školní�m roce.
Hana Vildová

SDH Všeruby

Zpráva SDH
Všeruby
Přeji
všem
č t e n á ř ů m
Všerubských
listů
krásné
nadcházejí�cí� letní�
dny. Zastupitelstvo
města
Všeruby
na svém jednání�
v březnu obnovilo
jmenovací� dekret
jednotky požární� ochrany a zároveň jmenovalo
velitelem Jiří�ho Bauma Havla. V průběhu jara
pokračovala odborná pří�prava členů JPO města
Všeruby. Velitelé absolvovali školení� odborné pří�pravy
pořádané HZS Plzeňského kraje v Nýřanech. V květnu
Tomáš Lang a Michal Vopat zí�skali odbornost strojní�ka
požární� ochrany v kurzu ve školí�cí�m středisku v
Třemošné. Č� lenové jednotky v rámci odborné pří�pravy
a ve svém volném čase připravili všechna vozidla na
STK, včetně provedení� potřebných oprav a výměny
olejů. V uplynulém období� jednotka PO vyjela ke
dvěma mimořádným událostem. V dubnu na požár
travní�ho porostu a vzrostlého stromu v Radimovicí�ch
a 31. května na odstranění� včelí�ho roje nad chodní�kem

na náměstí� ve Všerubech. Mimo zásahovou činnost
členové jednotky opakovaně prováděli čištění�
všerubské kanalizace ucpané materiálem, který do
odpadů nepatří�. V březnu se členové jednotky zúčastnili
taktického cvičení� JPO okrsků Všeruby a Ú�něšov.
Cvičení� se skládalo z deseti samostatných stanovišť, na
kterých se plnily úkoly z oblasti požární� ochrany, první�
pomoci a fyzické pří�pravy. V závěrečném hodnocení�
skončila naše jednotka na 3. mí�stě. Č� lenové jednotky se
společně s družstvem žen zúčastnili okrskové soutěže
v Ú�něšově. Obě družstva v soutěži po absolvování�
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štafety 4 x 100 metrů překážek a požární�m útoku
zí�skala 2. mí�sto v celkovém pořadí�.
Č� lenky soutěžní�ho družstva žen se mimo
sportovní� pří�pravy aktivně podí�lí� na další�ch aktivitách
našeho sboru. V březnu připravily v kulturní�m domě
dětský maškarní� bál, který byl hojně
navští�ven dětmi nejen ze Všerub, ale i
okolní�ch obcí�. Další� z akcí� pro děti byl 30.
dubna čarodějný rej u hasičské zbrojnice,
kterému předcházel dovoz a stavění� máje.
1. května jsme ve spolupráci s OS Všerubský
Racek pořádali Všerubskou šlápotu a II.
roční�k Všerubské běhny. Druhý ví�kend
v květnu jsme spolupracovali s Okresní�m
sdružení�m hasičů Plzeň – sever a OS Hasiči
Košutka na pořádání� Memoriálu Vendulky
Fránové a Junior cupu. Tradičně jsme
pomohli se zajištění�m městských slavností�.
Zatí�m poslední� akcí�, na které, jsme se
organizačně podí�leli, byl 1. června dětský
den na hřišti ve Všerubech.
Kolektiv mladých hasičů měl jaro plné soutěží�.
První� z nich byl v březnu Touškovský desetiboj, ve
kterém mladší� zí�skali druhé mí�sto a starší� zví�tězili. O
týden později se konala soutěž O pohár SDH Ú�něšov,
na kterém startovalo i družstvo pří�pravky. Družstvo
mladší�ch zde zí�skalo 5. mí�sto a starší� vybojovali mí�sto
třetí� z celkového počtu 52 hlí�dek. Další� soutěží� byl
Č� emí�nský plamí�nek, v požární�ch útocí�ch se na této
soutěži podařilo oběma družstvům zví�tězit. Na Junior
cupu na Košutce skončili mladší� na sedmém mí�stě a
starší� na mí�stě osmém. Zatí�m poslední� soutěží� mladých
hasičů bylo okresní� kolo hry Plamen 25. a 26. května
v Mrtní�ce. Do soutěže nastupovalo družstvo mladší�ch
na pátém mí�stě z podzimní�ho kola. Vyrovnanými
výkony ve zbývají�cí�ch čtyřech disciplí�nách (požární�m
útoku, štafetě CTIF, štafetě 4x60 metrů a útoku CTIF) se
podařilo postoupit až na bronzovou pří�čku. Družstvo
starší�ch skončilo na podzim na šestém mí�stě a tuto
pozici si udrželi i ve velmi vyrovnaném jarní�m klání�.

O velikonoční�ch prázdninách strávili mladí�
hasiči čtyři dny v ubytovně pod hradem Buben.
Prodloužený ví�kend jsme si zpestřili výletem do
Kladrub, kde jsme navští�vili Městské muzeum a cestou
si prohlédli bunkry obranné linie prvorepublikového

Č� eskoslovenska. Samozřejmostí� byla vycházka na
přehradu Hracholusky, bohužel parní�k ještě nebyl
v provozu. Nechyběly ani hry a soutěže pro ukrácení�
času včetně noční� stezky odvahy na hrad Buben.
Další� z pravidelných aktivit našeho kolektivu
je zapojení� do celostátní� sbí�rky Ligy proti rakovině, při
které se prodávají� žluté kví�tky. V letošní�m roce se jich
povedlo prodat 300 ks a odeslat tak na konto sbí�rky ví�c
než 6000,- Kč. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří� přispěli na dobrou věc.
V současné době se družstvo žen připravuje
předevší�m na soutěž o pohár starostky okresní�ho
sdružení� hasičů Plzeň – sever v Plzni. Mladí� hasiči se
chystají� na soutěže v Letkově a na Horní� Bělé. Zároveň
probí�hají� pří�pravy na soutěž mladých hasičů, která se
bude konat 21. září� ve Všerubech.

Spolek ProVšeruby

Ukliďme Všeruby, ukliďme Česko
V neděli 24. 3. jsme ve
spolupráci s Městským úřadem
Všeruby a v součinnosti s našimi
hasiči uklidili Všeruby.
Celkem nás přišlo uklidit
Všeruby skoro 70, z toho
polovina dětí� (z celých 1152
občanů Všerub slušné čí�slo
:-)). I když nás tedy moc
nebylo, tak o to ví�c jsme si
to užili a pořádně jsme zauklí�zeli.
Celkem jsme ve Všerubech a
bezprostřední�m okolí� nasbí�rali
112 pytlů plných různého odpadu,
dále také 13 pneumatik, 1 paletu,

5 pytlů eternitu, jednu obrazovku
od počí�tače, lišku probodnutou
vidlemi i s vidlemi, podprsenku,
pokakanou plenu, lednici, plachtu
na zakrytí� celého domu,
kadibudku s odpadní�
rourou vedoucí� na městský
pozemek
a
spoustu
další�ho. Aby náhodou
někoho nenapadlo se do
těch pytlů dí�vat a zkoumat
jejich obsah, tak pytle s odpadky
průběžně odvážely pracovnice
městského úřadu do sběrného
dvora. Hasiči si mezití�m uží�vali
čištění� ucpaných odpadní�ch stok

Jaroslav Frána
starosta SDH

a k tomuto vyzýváme všechny
spoluobčany – dávejte OPRAVDU
POZOR na to, co do kanalizace
vyhazujete. Č� ást z naší� party
uklí�zečů natřela plot u objektu
mateřské školy na náměstí�. Ale
nejen úklidem je živ spoluobčan.
Jak je zvykem spolku ProVšeruby,
tak se o účastní�ky našich akcí� vždy
řádně staráme. Před nástupem
na úklid a rozdělení�m účastní�ků
do jednotlivých úseků jsme se
řádně posilnili při sní�dani, a
stejně tak i vyčerpaní� uklí�zeči
dostali po návratu do kulturní�ho
domu poctivý guláš nebo párky.

- 10

SK Všeruby
Zpráva o činnosti SK Všeruby
leden - červen 2019.
Letošní� rok začal po dlouhé
době Fotbalovým plesem, pří�pravy
byly dlouhé, ale myslí�m, že to stálo
za to. Kapela nám byla doporučená,
a tak jsme to zkusili a myslí�m, že
jsme udělali dobře, atmosféra byla
báječná a nikdo nepohrdl jejich
repertoárem. Na ples přišlo 120 lidí�,
což jsme ani nečekali. Pro letošní� rok
budeme ples pořádat vždy na konci
podzimní� části jako zakončení� roku.
O termí�nu a podrobnostech vás
budeme informovat na plakátech a
na našich sociální�ch sí�tí�ch.
Den po plese jsme připravili
každoroční�
valnou
hromadu,
tentokrát volební�. Výkonný výbor
byl zvolen a bude pokračovat
složení�: Jiří� Balví�n, Václav Č� ervenka,
Rudolf Herák, Vladimí�r Tyr, Michal
Löwy.
Tady je na mí�stě, abych
poděkoval městu Všeruby za
finanční� podporování�, bez kterého
by náš klub už nebyl, protože
pří�sun dotací� není� pořád valný.
Za to opravdu děkujeme. Nesmí�m
zapomenout ani na naše Hasiče,
protože když máme jakýkoliv
problém nebo potřebujeme pomoct,
nikdy nám neřeknou ne.
V březnu nás opět čekalo
soustředění�. Tentokrát jsme vybrali
hotel Jez & Spi u Klatov. Volba to byla
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Každý byl odměněn
diplomem a dostal
drobnou
sladkost.
Někteří� z účastní�ků
byli i odměněni za
speciální�
počiny
v průběhu úklidu:
Dominik Fiala za
přepečlivý
úklid,
Liliana Ježek jako
nejmladší� účastní�k
(8 měsí�ců), Daniel
Marek za odvahu
a
urputnost,
Arianka
Hubová

za navázání� spolupráce s další�m
občanem, Agátka Kabourková
za
nejšpinavější�ho
uklí�zeče,
Richard, Martin, Honza a Tomáš
za nadlidský výkon při šplhání�
v rokli, Laura Maškovská za
poctivého nálezce, sourozenci
Pražmovi a sestry Maškovské za
objevení� černé skládky, Hanka
Č� erná a Katka Č� ervenková za
objev nejkurióznější�ch odpadků
a Š� ája Heráková za nejvyšší� počet
telefonní�ch spojení� s pořadateli.

dobrá, protože nedaleko je velká
tělocvična a umělka, pod hotelem je
travnaté hřiště, takže pro trénování�
ideální�. Hotel disponoval saunou a
ví�řivkou, kterou jsme mohli využí�t
po náročném dni.
Zatí�m bych to hodnotil jako
nejlepší� hotel, kde jsme byli na
soustředění�, a že jsme toho projeli
už dost.
Fotbalová
sezóna
2018/2019 je již téměř minulostí� a
my můžeme pomalu začí�t hodnotit,
jestli byla úspěšná nebo ne.
Začal
bych
našimi
nejmenší�mi, kteří� usilovně trénují�
každé úterý a čtvrtek. Pokud vše
bude probí�hat a budou chodit
dále, chtěli bychom je pro sezónu
2020/2021 již přihlásit do soutěže.
Aby mohli poměřit sí�ly i s ostatní�mi
kluby. O jejich pří�pravu se nadále
stará Pavel Reinwart. V průměru
chodí� kolem 10 kluků a holek, což je
slušná základna.
Starší� žáci už za sebou svojí�
sezónu mají�, na trénink chodili
poctivě a většinou se účastnili
všichni mimo těch, kteří�
byli
zranění�. Což je dobrá vizitka. Jarní�
část začali velmi slibně a rozstří�leli
Dolní� Bělou. Poté již přišli daleko
silnější� soupeři a ukázalo se, že
máme ještě mladé kluky proti
ostatní�m týmům. Pevně věří�m, že
až budou naši také starší�, budou

zápasy ví�ce vyrovnanější� nebo
ví�tězné.
Jen je škoda, že nemůžeme
hrát ví�ce zápasů, tady se hodně
projevuje, jak ostatní� města bojují�
s nedostatkem dětí� a týmy vůbec
nepřihlašují�. Proto se hrálo jen
šest zápasů. Na konci sezóny jsme
uspořádali dětem rozlučku se
sezónou, kdy si zahrály fotbálek a
opekly buřty a daly si zmrzlinu a
děti se skvěle bavily.
Béčko již má svojí� sezónu
také za sebou. Bohužel i zde bylo
málo týmů a hrálo se jen sedm
zápasů. Letos mělo béčko silnou
fazónu a některé zápasy posilněné
o hráče Á� čka byly znát a válcovali
jsme soupeře. Nakonec je z toho
krásné druhé mí�sto za suverénní�mi
Plasy, které nám utekly o 5 bodů.
I když je to 4. tří�da, pro nás to byl
úspěch, protože jsme měli nejen
druhý nejlepší� útok v soutěži, ale
naví�c jsme měli nejlepší� obranu
v soutěži, kdy jsme dostali jen 18
gólů za celou sezónu.
Á� čko ještě svojí� jarní� sezónu
nedohrálo a zbývají� tři zápasy.
Po podzimní�m nezdaru a častým
bojem se zraněnými se povedlo
dostat tým zpět tam, kam patří�,
samozřejmě myslí�me na ty nejvyšší�
pří�čky, ale průběžná 5. pří�čka je
dobrý výsledek, protože na postup
již nemáme. Statistikám kraluje

Vašek Č� ervenka
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Petr Mach s 20 góly a také se 3
červenými kartami. Ruda Herák je
v závěsu se 14 góly.
V květnu se nám povedlo
usadit další� atrakci na dětské hřiště,
zatí�m je ohraničená páskami, aby
tam nikdo nemohl chodit nebo
aby nebyl úraz. Musí�me počkat, až

město doveze kačí�rek a osadí� se
ještě dvěma skluzavkami.
1. 6. jsme pořádali Den
dětí� ve spolupráci s městem a SDH
Všeruby, počasí� se nám vydařilo a
na akci dorazilo 73 dětiček, které
soutěžily v různých disciplí�nách
a zí�skávaly sladké odměny a po

splnění� všech stanovišť dostaly
balí�ček a nanuka na osvěžení�.
Vzhledem k teplému počasí� správce
zapnul zalévání� hřiště, aby se mohly
děti schladit a poté vyřádit v pěně,
kterou nastří�kali hasiči.
Jiří� Balví�n
předseda SK Všeruby

Ze zastupitelstva 20. 5.
Na
zastupitelstvu
byl
předložen a schválen závěrečný
účet Města Všeruby za rok 2018.
Jde o dokument, který shrnuje
hospodaření� města za loňský rok.
Celkové pří�jmy byly 33.765.110
Kč (původní� rozpočet počí�tal se
26.941.000 Kč) a celkové výdaje
byly 34.093.870 Kč (rozpočet
37.372.300). Nakonec tedy bylo
hospodaření�
sice
schodkové
-328.760 Kč, ale podstatně méně,
než předpokládal rozpočet.
Poté starosta přednesl
zprávu o hospodaření� v městském
lese vypracovanou (již naposledy,
protože ve své funkci končí�) ing. J.
Ludví�kem. Celkový výsledek je +
70.032 Kč. Záměrně byla utlumena
těžba, protože cena dřeva je kvůli
kůrovcové kalamitě velmi ní�zká.
Zastupitelé také schválili
předloženou směnu pozemků: za
pozemky pod chodní�kem a silnicí�
na propojení� města a hřiště, které
patří�
státní�mu pozemkovému
úřadu, dává město pozemky
v Chrančovicí�ch. Schválili také
odkoupení� pozemků pod chodní�ky
v lokalitě nad hřištěm od paní�
Končické – 319 m2 za symbolickou
cenu 1 Kč/m2.
V bodě různé nejprve
starosta informoval o tom, že se do
mateřské školky pro nedostatek

mí�sta nedostalo 14 dětí�, z toho 6
dětí� starší�ch 3 let. Rozběhla se
diskuse o potřebě rozší�řit prostory
školky. Zastupitelé pověřili starostu,
aby ve spolupráci s architekty
připravil možné návrhy na stavbu
nové budovy školky či rozší�ření�
v budově školy.
Starosta také informoval,
že město dostalo dotaci 400.000
Kč od Plzeňského kraje na úpravu
cesty od kapličky ke vchodu do
školy. V současné době finišuje
stavební�
povolení�
a
bude
provedeno výběrové ří�zení�. Stavba
musí� proběhnout během prázdnin,
protože uzavřená komunikace se
bude moci objí�ždět přes areál školy.
Byla diskutována žádost
obyvatel o posunutí� značky
označují�cí� začátek obce ve směru
na Kokořov. Podle vyjádření� policie
je stávají�cí� značení� v pořádku (před
značkou není� výstavba po obou
stranách silnice) a s posunutí�m
nesouhlasí�.
Starosta pak informoval
o tom, že v lokalitě Všeruby za
zahradnictví�m jsou pozemkové
parcely
určené
k
výstavbě
rodinných domků. Poté, co město
odkoupilo cestu, je možný pří�stup
na tyto pozemky. Bude nutné zde
vybudovat kanalizaci. Zastupitelé
pověřili starostu, aby zahájil kroky
k její�mu vybudování�.

Následovala diskuse, která
byla mí�sty vzrušená. Vzrušeně se
diskutovalo o parkování� nákladní�ch
vozů na náměstí�, ale bez nějakého
konkrétní�ho výsledku. Je to věcí�
dohody a ohleduplnosti, na silové
řešení� nemá město legislativní�
možnosti.
Rozhořel se také spor p.
Roztočila a p. Falkenauera o pálení�
větví� v zahradnictví�. Neshodli se,
zda při pálení� byla kouřem zasažena
obytná část a zda se vůbec má
pálit. Pan Eisman upozornil, že jiné
způsoby likvidace dřevní�ho odpadu
jsou ekonomicky velmi náročné a že
se týkají� města a sběrného dvora.
Zastupitel Meier oznámil, že
v Chrančovicí�ch je opět problém se
zásobování�m vodou – voda byla opět
znečištěná. P. Micek informoval, že
17. 5. čistil filtry, ale že v mí�stě je
neobvykle vysoká spotřeba vody a
ta se nestačí� čistit.
Na dotaz p. Č� ervenky,
jak je to s rozší�ření�m čističky
odpadní�ch vod, starosta informoval
o probí�hají�cí�m výběrovém ří�zení�
a zároveň upozornil na neustálou
práci pracovní�ků města s ucpanými
čerpadly v kanalizaci. P. Falkenauer
pak namí�tl, že by bylo ekonomičtější�
předat kanalizaci VAKu.

Ze života města a okolí

Miroslav Falkenauer

- 12 Květen patří městským slavnostem
Letos se slavnosti města konaly již po osmé
od jubilejní�ho 800. výročí� založení� města. Dne 18.
května bylo na náměstí� velmi živo. Pestrý program
a umoudřené počasí� přilákalo lidi i z okolí�. „Program
jsme sestavovali s Jiří�m Krušinou. Zrovna skupinu
Hlasoplet doporučil Jiří�. Měli jsme vyhlédnutou jinou,
ale ta tenhle termí�n nemohla,“ svěřil se starosta.
Po slavnostní�m zahájení� nastoupila skupina
Olympic revival. Známé pí�sně se rozléhaly okolí�m.
Polední� čas patřil dětem ze zdejší� mateřské školy.
Následoval program pod vedení�m Jany Rychterové
pro všechny pří�tomné děti. Pí�sničky od skupiny
Č� echomor, filmové melodie, výrazný čardáš,
to vše zaznělo od cimbálovky Milana Broučka.
Atraktivní� podí�vanou zajistila trialová show. Dva
trialisti a dva parkouristi předvedli vyčerpávají�cí�
ukázku skoků, do které zapojili i diváky. To, že se
dá zpí�vat i bez doprovodu hudební�ch nástrojů,
dokázala vokální� skupina Hlasoplet. Barmanská
show předcházela poslední�mu vystoupení�. Kapela
Expres zakončila celodenní� oslavy. Po celý den bylo
zajištěno občerstvení�, několik druhů piv, grilované
selátko, sladkosti, koláčky, koktejly, Krakonošovy
koule dovezené až z Blovic. Zájemci si mohli odnést
fotografii z Airbrushu. K dispozici byl i stánek
s tetování�m, malování�m na obličej a modelování�m
z balónků. Ve vstupní� hale radnice žáci 9. tří�dy naší�
školy uspořádali výstavu fotografií� současných
Všerub. Motivem jim byly dobové fotky stejných mí�st.
			
Viola Pešková, redakce
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Na 1. máje cesta příjemná je
Letos se konal již
XII. roční�k
Všerubské šlápoty a druhý roční�k běhny.
„Vymyslet trasu 10 kilometrů dlouhou, aby
byla jiná než předchozí� a vhodná pro pěší� i
běžce je těžké. Okolo Všerub už moc možností�
nezbývá,“ svěřil se David Běle, organizátor
akce.
Zázemí� na startu zajistili hasiči u
hasičárny. Odtud se vyrazilo směrem na
Slatinou. Po projití� první� kontroly cesta
pokračovala lesí�kem k cestě na Mostice.
Druhá kontrola proběhla u vstupu do lesa nad
lomem Zahrádka. Směrem na Radimovice již
žádné stoupání� nehrozilo. Na třetí� kontrole
čekali hasiči s občerstvení�m. Poté už do cí�le
zbývaly zhruba 4 kilometry. Letos se počet
účastní�ků mí�rně zvýšil. Pěší�ch či cyklistů
bylo 90, z toho 49 dospělých, 41 dětí�. V běhu byl nárůst oproti loňsku větší�, závodilo 14 běžců. V kategorii 1539 let zví�tězil Tomáš Kňákal s časem 50:18. Druhé mí�sto obsadil David Fenderl (53:37). O třetí� mí�sto se dělili
Vojtěch Suchý a Marek Kužma (57:05). V kategorii do 15 let zví�tězil Daniel Pašek (1:13:22), 2.mí�sto Petr Laštovka
(1:25:32), 3.mí�sto patřilo Kristýně Husní�kové (1:57:59). Kategorie 40+ 1.mí�sto Tomáš Němeček (1:01:06), druhý
doběhl Karel Brösgen (1:14:22).
									
Viola Pešková, redakce
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Cimrman zavítal do Všerub
Dne 8. 3. v kulturní�m domě zhlédli diváci ze
Všerub a okolí� další� známou hru z repertoáru Trnovského
uměleckého spolku TRUS. Vražda v salonní�m kupé, hra
s opravdovou detektivní� zápletkou.
Hra začala tradiční�m seminářem profesorů. Ti
rozebrali Cimrmanovo kriminální� i kriminalistickou etapu
života. Samotný děj hry se odehrál v kupé vlaku. Společná
cesta tovární�ka Bierhanzela a Mayera byla narušena
vraždou. Inspektor Trachta názorně ukázal policejní�mu
praktikantovi Hlaváčkovi, jak se takový pří�pad vyšetřuje.
Neotřelý Cimrmanův humor vyloudil úsměvy na tváří�ch
diváků. Herci byli za svůj výkon náležitě odměněni
potleskem. „U vás se nám lí�bí�, hraje se tu dobře, máte skvělý sál. Před ví�c jak dvaceti lety jsem tady v kině viděl
každý film,“ svěřil se jeden člen spolku TRUS.
						
Viola Pešková, redakce
Tančilo se mezi živými květy
V pátek 15. 3. se konal první�
Zahradnický ples. Sál byl vyzdoben
desí�tkami živých květin. Na stěnách
visely původní� obrazy ze „starého
Gambrinusu“ namalované mí�stní�m
rodákem panem Mentlí�kem.
Pro vyprodaný sál hrála
početná kapela Dance Bend
Plzeň. Tančí�cí� odvážlivci necouvli
ani před mazurkou a čardášem.
V přestávkách Miroslav Falkenauer
pohovořil
o
zají�mavostech
souvisejí�cí�ch s výzdobou. Bohatá
tombola se losovala neplánovaně
za svitu čelovky. Hodinový výpadek
elektrického proudu sice přerušil
zábavu, ale nezkazil. Dí�k patří� všem Výsledky voleb do Evropského parlamentu
V pátek 24. května a v sobotu 25. května se otevřely volební�
sponzorům a dobrovolní�kům, kteří�
mí�stnosti. Volilo se do europarlamentu, Č� eši vybí�rali celkem 21 nových
pomohli s organizací�.
Viola Pešková, redakce poslanců. Výsledky byly známy až v neděli večer, poté co odvolily všechny
členské země Evropské unie.
Celková volební� účast v Č� eské republice byla 28,72%. Výsledky pro
jednotlivé strany jsou: ANO 21,18% (6 křesel), ODS 14,54% (4 křesla), Piráti 13,95% (3 křesla), STAN+TOP 11,65%
(3 křesla), SPD 9,14% (2 křesla), KDU-Č� SL 7,24%(2 křesla), KSČ� M 6,94% (1 křeslo). Výsledky pro město Všeruby
jsou: ANO 18,03% (53 hlasů), STAN+TOP 14,29% (42 hlasů), Piráti 13,95% (41 hlasů), SPD 12,93% (38 hlasů),
ODS 11,90% (35 hlasů), KSČ� M 9,18% (27 hlasů), ADS 5,10% (15 hlasů), Č� SSD 3,06% (9 hlasů). Celková účast
voličů byla 25,99%. Výsledky pro ostatní� strany zvolených ve Všerubech jsou k dohledání� na https://www.info.
cz/volby-evropsky-parlament/vysledky-voleb-2019/obec-vseruby/?kraj=3200&okres=3205&obec=559628.
									
Viola Pešková, redakce
V okolí Všerub se otevře ojedinělá turistická
zajímavost
Podzemní� chodby, které zůstaly po těžbě
kaolí�nu, chce zpří�stupnit Caolinum centrum v Nevřeni.
První� zájemci by sem mohli zaví�tat již v červnu v rámci
festivalu Industry Open ve dnech 14. -16. června.
Kaolí�n se v Nevřeni těžil na konci 19. století�.
Pod zemí� zůstal komplex chodeb a obrovských sí�ní�,
vysokých až 15 metrů. Důl i přes zábrany a zákazové
tabulky navštěvovali dobrodruzi na vlastní� pěst.
Zástupci obce několik let usilují� o zpří�stupnění� těchto

prostor veřejnosti. Výrazný posun zaznamenali poté,
co se zde natáčela pohádka Č� ertí� brko. V hloubce 25
metrů vznikl pro film Luciferův trůnní� sál. Nyní� se
pracuje na poslední�ch úpravách. „Máme v plánu, že
Centrum bude výchozí�m mí�stem pro návštěvní�ky dolu.
Bude se chodit i po značené naučné stezce v okolí� dolu.
S její�m financování�m a s elektrifikací� prostor dolu nám
finančně pomohl Plzeňský kraj,“ zmí�nila starostka
Š� těpánka Bejčková (zdroj www.idnes.cz).
								
Viola Pešková, redakce
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Těsně po uzávěrce - foto z Pohádkového lesa

Pozvánky na budoucí akce
28. 6. 2019 od 19:00 hod - zábavné představení� Kabaret Svět - pořádá Racek Všeruby - kinosál kulturní�ho domu
10. 8. 2019 - Letní� turnaj v kopané + taneční� zábava - pořádá SK Všeruby
13. 9. 2019 - posezení� s Václavem Ž� ákovcem a Annou Volí�novou - kulturní� dům
21. 9. 2019 - soutěž O pohár kolektivu mladých hasičů Všeruby - pořádá SDH Všeruby
září� / ří�jen 2019 - Všerubská drakiáda - termí�n bude upřesněn - pořádá spolek ProVšeruby

Z redakce

Elektronická verze Listů je k nahlédnutí� na webových stránkách www.vseruby-mesto.cz. V pří�padě zájmu nabí�zí�me pří�padným zájemcům zasí�lání� elektronické verze na
konkrétní� emailovou adresu, v tomto pří�padě nás kontaktujte na emailové adrese

vserubske.listy@seznam.cz a další� vydání� Všerubských listů
Vám bude doručeno pří�mo do vaší� emailové schránky.
Uzávěrka další�ho čí�sla bude dne 31. 8. 2019, předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na 14. 9. 2019.
Redakční� rada
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