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Slovo starosty
Vážení� spoluobčané,
tyto řádky pí�ši 31. srpna, tedy poslední� prázdninový den. V pondělí� přiví�táme v naší� první� tří�dě nové
školáky. To je známka, že léto pomalu spěje ke svému konci a o slovo se přihlásí� podzim. Není� to ale důvod ke
smutku, protože i podzim má své krásné stránky. Kulturní� dům, který v letní�m období� zel převážně
prázdnotou, nabí�dne celou řadu akcí�, které si pro Vás připravily různé složky města. Jedna z akcí�,
na kterou bych Vás chtěl pozvat, je druhý městský ples, který se uskuteční� 18. ří�jna od 19.00 hodin.
Č� eká Vás posezení� s přáteli a tanec při dobré hudbě, dále bohatá tombola a nějaké to překvapení�.
V září� nastoupí� jak školáci, tak i studenti do další�ch roční�ků. Přeji všem vykročení� tou
správnou nohou, aby pro Vás studia byla období�m, na které budete rádi vzpomí�nat.
Nám všem ostatní�m přeji mnoho zdraví� a klidu na práci, kterou máme před sebou, samé
pokojné lidi v okolí� a krásný barevný podzim.
Michal Vaněk
starosta

Informace z města

Chodník ke škole je odložen
Chodní�k ke škole, který se
měl budovat již o prázdninách,
je odložen. Město na tuto stavbu
obdrželo dotaci od Krajského
úřadu 400 tisí�c korun. Město
Nýřany chtělo, aby se zároveň
s chodní�kem vybudovala i
komunikace. Dohromady by
náklady činily okolo 5,5 milionu
korun. Zastupitelé na veřejném
zasedání� 22. července tento stav
vyhodnotili jako pří�liš drahou
investici vzhledem k tomu, že se
jedná o pouhých 380 metrů silnice.
„Ve chví�li, kdy se dělá nová Č� OV
se již sáhlo do rezerv v rozpočtu
a další� takto nákladnou stavbu si
nemůžeme momentálně dovolit“,
posteskl si starosta.
Viola Pešková, redakce

Kaple sv. Martina bude mít novou střechu
Na veřejném zasedání� zastupitelstva 22. července se zastupitelé shodli
na opravě střechy kaple sv. Martina. Byla odsouhlasena částka 450 – 500 tisí�c
korun. Střecha je již ve velmi špatném stavu, zatéká do vnitřní�ch prostor.
Krajský úřad dal povolení� k výměně krytiny za dodržení� určitých podmí�nek.
Tou je napří�klad znovu vytvoření� specifického stavební�ho prvku „volské
oko“, které v původní� střeše kdysi bylo. „Tato vzácná románská památka je
majetkem města, které ji obdrželo za jednu korunu od plzeňského biskupství�
v rámci vypořádání� majetku. Je třeba se o ni řádně starat. Současně bychom
rádi opravili i zvonici a márnici,“ podotkl starosta.
						
Viola Pešková, redakce
Oprava cesty do Chrástova již začala
Do výběrového ří�zení� na opravu cesty do Chrástova se přihlásily
tři firmy. Výběrové ří�zení� bylo ukončeno 9. července a tentýž den bylo i
vyhodnoceno. Ř� í�zení� vyhrála firma Stavitelství� Kamí�nek Lí�šťany. Nyní� je
cesta zhruba v polovině své výstavby. Jsou vybagrované pří�kopy, srovnaná
komunikace s návozem drtě. V září� by měla být položena finální� asfaltová
vrstva.

Výstavba ČOV je v plném proudu
Výstavba čističky odpadní�ch vod probí�há podle plánu. Nyní� je
vykopaná jáma, ve které budou dvě denitrifikační� nádrže a bude vytvořena
svozová jí�mka. Na tuto jí�mku se budou moci připojit ti, kteří� ještě nejsou
na kanalizaci napojeni. „Vznikne možnost své produkty řádně likvidovat
dle zákona. Což je veliký pří�nos pro všechny občany okolo“, mí�ní� starosta.
Na staveništi dochází� k velkému přesunu kameniva, probí�hají�
zde hluboké výkopové práce. Proto je z bezpečnostní�ch důvodů omezený
pří�stup do sběrného dvora. Ve všední� den je sběrný dvůr uzavřen, vstup je
umožněn pouze v sobotu. Omlouváme se všem za způsobené komplikace.
					
Viola Pešková, redakce

Viola Pešková, redakce
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Vznikne nová alej
Mnozí� si již všimli, že se ve Všerubech sem tam objeví� nový strom.
K tomu existují� dva důvody. Jednak je to tí�m, že město samo o sobě vysazuje,
jelikož zeleň je třeba a stromů není� nikdy dost. A druhým důvodem je tzv.
náhradní� výsadba. „Tu plní� soukromé osoby nebo firmy, které potřebují� na
území� města nebo přilehlých obcí� stromy vykácet, buď z důvodů stavební�ch,
nebo z důvodu kalamitní�ho stavu. Město kácení� povolí�, ale může zadat
dotyčnému subjektu náhradní� výsadbu. V lokalitě, které město určí�, se vysadí�
dohodnutý počet nových stromů“, vysvětlil starosta. Loni na podzim se
měly kácet proschlé stromy okolo silnice u Kokořova. Kácení� bylo odloženo
na podzim tohoto roku. Práce bude provádět Správa a údržba silnic (SUS)
Plzeňského kraje, město již vydalo povolení�. SUS se zavázala náhradní�m
plnění�m. Vysadí� na svém území� alej asi 18 stromů směrem ze Všerub na
Kokořov, u silnice na straně okolo zahradnictví�.
							
Viola Pešková, redakce

Městský úřad informuje
Upozornění pro občany
Na městském úřadě je nově zří�zen platební� terminál. U paní� Soni Hyrátové lze nyní�
veškeré platby provádět bezhotovostně platební� kartou.

Z matriky
Vítání občánků
Každý rok v červnu má Město Všeruby tu nejkrásnější� povinnost přiví�tat nové občánky do našeho města a
jeho spádových obcí�. A protože naše město se stále rozrůstá, z kapacitní�ho důvodu jsme dětičky přiví�tali v našem
novém kulturní�m domě. Z pozvaných 23 rodičů se jich se svými ratolestmi dostavilo 20 a to nejen ze Všerub, ale
i z Klenovic a Kokořova.
Abychom naše nové malé občánky pří�liš neunavovali dlouhým obřadem, rozdělili jsme slavností� přiví�tání�
dětí� do dvou skupin.
Jako první� pan starosta přiví�tal děti, které se narodily již v loňském roce a některé už dokonce oslavily
svoje první� narozeniny a já vám je teď představí�m: Vendula Převorová, Tobiáš Beneš, Barbora Klocová, Jáchym
Jánský, Kateřina Průchová, Liliana Ježek, Tereza Valentová, Adam Wasserbauer, Antonie Vlčková, Eliška Hodinová
a Michel Š� tván.
Ve druhé skupince byly dětičky některé ještě narozené v loňském roce, některé už v letošní�m a dokonce
i ty, kterým bylo sotva pár týdnu a já vám je opět představí�m: Ladislav Baum, Filip Roztočil, David David, Ella
Boudová, Daniela Č� iperová, Patrik Duffek, Josefí�na Myslí�ková, Kryštof Penc a nejmladší� Emmička Mertlová.

Naše slavnostní� setkání� zpestřily svým milým vystoupení�m dětičky z mateřské školy pod vedení�m Radky
Bočanové a na klaví�r nám zahrál Petr Falkenauer, za což bych jim chtěla jménem městského úřadu poděkovat.
A naše přání� pro nové občánky je, aby se naše město pro ně stalo dobrým a bezpečným mí�stem k životu.
Mí�stem, kde budou moci, budou-li chtí�t, proží�t šťastný život.
Soňa Hyrátová
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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města se sešlo 24. června.
V první�m bodě se řešil dopad novely zákona o obcí�ch,
která umožňuje poskytnout pří�spěvek na úpravu
zevnějšku pro zastupitele, kteří� oddávají�. Zastupitelé
schválili pří�spěvek 14.000,- Kč pro uvolněného starostu
a 13.000,- Kč pro mí�stostarostu a oddávají�cí� zastupitele
(tak, aby výsledné částky po odečtení� odvodů byly
zhruba u všech stejné).
V druhém bodě se projednávala odměna pro
starostu, kterou navrhla rada. Opoziční� zastupitelé se
při hlasování� zdrželi a pro bylo 6 pří�tomných zastupitelů
z 10 pří�tomných. To je sice většina z pří�tomných, ale
podle jednací�ho řádu musí� být pro nadpoloviční� většina
ze všech zastupitelů (tedy minimálně 8). Odměnu pro
starostu tedy zastupitelstvo zamí�tlo.
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření� č. 5. V něm zásadní� byla v pří�jmech dotace od
kraje 400.000,- Kč na rekonstrukci ulice od kapličky
ke škole a o 50.000,- Kč zvýšené pří�jmy za pronájem
kulturní�ho domu a za stočné. Ve výdají�ch byly podstatné
položky 1.700.000,- Kč na rekonstrukci ulice ke škole,
3.200.000,- Kč zvýšení� rozpočtu na rozší�ření� čističky
odpadní�ch vod, 50.000,- Kč na hrací� prvky dětského
hřiště do Radimovic a 80.000,- Kč na rozší�ření� a zvýšení�
frekvence vývozů separovaného odpadu. Zastupitelé
po krátké diskusi toto opatření� jednomyslně schválili.
Nově pří�chozí� do Chrančovic – tři dvojice
Š� edivý – Nováková, Bubení�kovi a Hajšmanovi projevili
zájem odkoupit celé nevyuží�vané bývalé fotbalové
hřiště v Chrančovicí�ch. Rada města navrhla cenu jako
za parcely, které mohou být stavební�mi, tj. 300,- Kč
za m2 a požadovala, aby nákladem kupují�cí�ch byla
vybudována pří�stupová cesta ke všem nově vzniklým
pozemkům. Zájemci o koupi s tí�m souhlasili a tak tento
návrh předložila rada zastupitelům a ti jej přijali.
Zásadní�m bodem tohoto zastupitelstva bylo
vybrat stavební� firmu na rozší�ření� čističky odpadní�ch
vod. Z opakovaného výběrového ří�zení� vzešel jako
ví�těz firma SMP CZ a.s. Praha. Zastupitelé pověřili
starostu podepsat s ví�tězem smlouvu. Při té pří�ležitosti
se rozpoutala debata o tom, že pracovní�ci obce včetně
starosty neustále řeší� údržbu kanalizace. Zároveň se
neustále objednávají� externí� firmy na opravy a čištění�.
Přesto často hrozí� městu pokuty, když nemá prostředky
na okamžité odstranění� závad. Celkové náklady jsou
tak vysoké, že by možná vyšlo výhodněji postoupit
kanalizaci odborné firmě, která by se o kanalizaci
postarala lépe a odborněji. Starosta slí�bil připravit

rozbor a návrh možných řešení�.
Starosta informoval o tom, že zátěžová zkouška
na mí�stní� komunikaci do Chrástova proběhla úspěšně.
Je tedy možné na cestu položit nový asfaltový koberec.
Bude vypsáno výběrové ří�zení� na dodavatele této
opravy. Starosta požádal zastupitele, aby se sešli ještě
jednou výjimečně o prázdninách, aby schválili smlouvu
s dodavatelem a práce mohly začí�t.
Starosta také informoval o probí�hají�cí�m
povolovací�m ří�zení� na ulici od kapličky ke škole.
Zastupitelé také zkoumali návrh přestavby
budovy základní� a mateřské školy. Tento návrh by
umí�stil všechny tří�dy do jednoho objektu. Je však
extrémně drahý a bez dotace prakticky nerealizovatelný.
V další�m bodě zastupitelé řešili úkol z minulého
zastupitelstva – návrh na vybudování� kanalizace v cestě
za zahradnictví�m. Pří�tomný p. Hartman předložil studii.
Zdůraznil, že je nutné vybudovat všechny sí�tě najednou,
aby se do hotové cesty znovu nekopalo. To ale naráží� na
schopnost vodáren a elektráren se připojit k této akci.
Ze studie vyplynulo, že by bylo velice potřebné nějakým
způsobem cestu rozší�řit alespoň v nejkritičtější�ch
mí�stech.
Zastupitel p. Oulí�k seznámil ostatní� zastupitele
se záměrem rozvoje sportovní�ho areálu (viz článek
v minulých listech) a informoval, že se zpracovává
projekt, který i ozřejmí� cenu této akce.

Zastupitelé se sešli ještě jednou o prázdninách
a slouží� jim ke cti, že v hojném počtu. Na 7. zasedání�
zastupitelstva 22. července pověřili starostu podepsat
smlouvu na opravu cesty do Chrástova s ví�tězem
výběrového ří�zení� Stavitelství�m Kamí�nek z Lí�šťan.
Starosta zastupitele informoval, že po dokončení�
všech projektových prací� na opravě ulice od kapličky ke
škole se rozpočet vyšplhal na 4.800.000,- Kč bez DPH.
Tato částka se zdála zastupitelům nepřiměřeně vysoká
a pro letošní� rozpočet neúměrná. Proto se rozhodli akci
neuskutečnit a hledat jiné řešení�.
Z těchto skutečností� vycházelo i schválené
rozpočtové opatření�. V pří�jmech navýšené částky
přicházejí�cí� z daní� o celkem 600.000,- Kč a vrácená
dotace 400.000,- Kč kraji, výdaje byly sní�ženy o
2.450.000,- Kč na rekonstrukci ulice ke škole a naopak
o 600.000,- Kč zvýšeny na silnici do Chrástova.
			
				

Miroslav Falkenauer
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Mateřská škola
Ohlédnutí za událostmi z konce školního roku
Konec školní�ho roku byl tradičně plný výletů.
Teplé letní� počasí� nám umožnilo dělat s dětmi pří�jemné
výlety do pří�rody v okolí� Všerub. S dětmi jsme hráli
sportovní� a zábavné hry, využí�vali jsme pří�rodní�ch
materiálů k pěknému výtvarnému tvoření�. Pro děti
jsme měli vždy připravené pohoštění� v pří�rodě. Na
piknik plných různých dobrot se každý těšil.
Nejstarší� děti se ještě vydaly na pěší� výlet do

hezké lokality u obce Nekmí�ř - Bažantnice. Vybaveni
dobrou svačinou, náladou a pěkným počasí�m si všichni
výlet užili.
Poznávali jsme také vzdálenější� mí�sta. Letos
jsme jeli na vodní� hrad Š� vihov. Program na hradě byl pro
všechny zají�mavý. Prohlédli jsme si část hradu, zhlédli
jsme divadelní� představení� a pro děti byla připravena
tvořivá dí�lnička, kde si děti vyrobily dřevěné zví�řátko,
které si odvezly domů na památku. Výlet jsme ukončili
procházkou okolo hradu. Bylo pěkné počasí� a všem se
nám na výletě lí�bilo.

Rádi jsme pro nejstarší� předškolní� děti
připravili program na spaní� ve školce. Letos jsme akci

motivovali pohádkovým pří�během o staré Praze a tento
pří�běh jsme také využili k poznávací� podvečerní� hře a
výrobě záložky do knihy na památku na tuto noc.
Ú�plný konec školní�ho roku byl ve znamení�
loučení�. Slavnostně jsme ukončili školní� rok v MŠ�
se zástupci města Všeruby. Z rukou pana starosty
obdržely děti knihy na rozloučení� s MŠ� a ostatní� děti
dostaly drobné dárky. Druhé slavnostní� rozloučení�
proběhlo s rodiči dětí�, které ukončily docházku do
MŠ� . Letos jsme na slavnostní� rozloučení� přizvali herce
z divadelní� společnosti Hra, kteří� nejen pro všechny
pří�tomné zahráli pohádku O lišce, ale také po skončení�
pohádky následovalo slavnostní� pasování� dětí� na
školáky „pravým rytí�řem“.
Vystoupení� dětí�, předání� dárků, pí�snička na
rozloučenou, slib a na závěr zhlédnutí� fotografické
prezentace bylo pro všechny dojemné. Poslední� dojmy

jsme si sdělili při společném posezení�.
Závěrečný školní� den jsme předali všem dětem
pamětní� listy na ukončení� školní�ho roku v mateřské
škole.
Provoz v MŠ� pokračoval pro přihlášené děti
prázdninovým provozem v měsí�ci červenci. V srpnu
byla MŠ� zavřena. V obou budovách školky proběhly
potřebné opravy a úklid všech prostor. Paní� učitelky
vyzdobily prostory novými výtvarnými dekoracemi. Na
školní�ch zahradách byly obnoveny nátěry na zahradní�ch
herní�ch prvcí�ch. Jako vždy nám obě zahrady posekala
pracovní� četa městského úřadu a vyměnila nám pí�sek
v pí�skoviští�ch.
Přejeme si, aby se stávají�cí�m i novým dětem
v tomto školní�m roce ve školce lí�bilo. Ať u nás zí�skají�
nové poznatky a zkušenosti a hlavně, ať si vytvoří�
pěkné vzájemné kamarádské vztahy.
Jana Růžková
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Základní škola
Co napsaly děti
Dne 26. 6. 2019 jsme byli na druhém školní�m výletě v Plzni, kde
jsme si prohlí�želi plzeňské památky a zjistili jsme dí�ky našim průvodcům,
kteří� byli z našich řad, informace, které jsme dosud nevěděli.
Z autobusového nádraží� jsme vyrazili k synagoze. Tam se nám
lí�bilo hlavně to, jak nám ji prezentovala daná skupina (M. Furisová a
spol.).
Poté jsme přešli silnici k divadlu J. K. Tyla. Dále jsme šli i přes
obrovské vedro až na plzeňské náměstí� (chrám sv. Bartoloměje).
Z náměstí� jsme vyrazili k fotbalovému stadionu. Tam jsme viděli
známé hráče z FCVP (Bakoš, Limberský).
Nakonec jsme došli k soutoku dvou řek – Radbuzy a Mže. Cestou
zpátky jsme šli přes most a dí�vali se na kapří�ky. Byli až dozlatova
zbarveni.
Při pří�chodu do plzeňského podzemí� jsme museli chvilku čekat.
Ale vykompenzovali jsme to zábavou v podobě protahování� se otvorem
kulaté desky, který představoval ví�ko od sudu piva.
U vchodu do podzemí� jsme si museli dát na hlavu legrační� sí�ťky
a ochranné helmy. Celkově byla prohlí�dka zají�mavá, i když vyšší� lidé se
občas praštili o ní�zký strop. Na výletě to bylo super. I to velké horko se
dalo přeží�t.
Ž� áci 7. tří�dy

Padl teplotní rekord a my byli u toho
Přišlo to jak blesk z čistého nebe! Dne 26. 6. 2019 padl v Plzni
teplotní� rekord: 38, 1 °C. Naměřen byl na plzeňské pobočce Č� eského
hydrometeorologického ústavu (Č� HMÚ�) v Bolevci, kterou právě tento
den navští�vili žáci 6. tří�dy ZŠ� Všeruby.
Počasí� sice bylo na draka, ale stejně jsme rádi překonali
namáhavou cestu neklimatizovaným autobusem, i peklo lochotí�nského
sí�dliště. Poslední�ch pár metrů už bylo jak s větrem o závod.
Náš průvodce dětem vysvětlil, jak se zí�skávají� veškerá
meteorologická data, jak stanice
pro měření� znečištění� ovzduší�
a v návaznosti na všeobecnou
diskuzi o současném suchu jsme
pochopili, že nemusí� pršet, jen
když kape.
Po „kokpitu“ ústavu
nás provedli právě slouží�cí�
pozorovatel a meteorolog, což,
jak jsme se dozvěděli, není�
totéž. Pozorovatelé mají� za
úkol zapisovat rychlost větru,
množství� srážek, ale i vypařené
vody, nebo také sledují�, veřejností� oblí�benou, teplotu vzduchu.
Meteorologové z těchto údajů a z údajů z tisí�ců další�ch meteorologických
stanic po celém světě předpoví�dají� počasí�. Při pohledu na několik
monitorů zobrazují�cí�ch různobarevné mapy s mnoha desí�tkami čí�sel
běhá až mráz po zádech.
Zpět do Všerub jsme se vydali posilněni zmrzlinou a nanuky. Je
nad slunce jasné, že podobné exkurze pomáhají� žákům lépe poznávat, a
snad i pochopit, svět kolem nás.
Lenka Machuldová

Kolíčky na nosech by stejně
nepomohly
Na návštěvě v muzeu nebo
na procházce po pamětihodnostech
byl asi každý. Obdivovali jsme krásu
a propracovanost starých exponátů
i budov. Tato hezká a voňavá mí�sta
jsme letos v květnu s šestou tří�dou
vynechali a vyrazili se podí�vat, jak
se čistí� odpadní� voda z celé Plzně a
přilehlého okolí�. Č� istí�rna odpadní�ch
vod na plzeňské Jateční� ulici byla
spuštěna teprve v roce 1965. Do
té doby se odpadní� vody pouštěly
rovnou do řeky. Od roku 2002 funguje
kromě mechanického procesu čištění�
ještě úprava za pomocí� pří�rodní�ch
bakterií�. Nemohli jsme věřit svým
očí�m, jak velký rozdí�l je mezi hnědou,
s odpuštění�m, břečkou, která do
čistí�rny přitéká, a průzračnou vodou,

která je u výpusti do řeky Berounky.
Sympatickému panu průvodci jsme
slí�bili, že budeme varovat před
použí�vání�m vlhčených ubrousků,
které ucpávají� potrubí�, a vylévání�m
oleje do kuchyňského odpadu. To jsou
momentálně dva největší� problémy,
které komplikují� v čistí�rně vod kýžený
výsledek. Jedinečný zážitek nám
pokazil očekávatelný, avšak přesto
šokují�cí� zápach čištěné vody. Měli
jsme si sebou přibalit i kolí�čky na nos,
které by ovšem, dle slov dětí�, stejně
nepomohly.
Lenka Machuldová
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rybníků
Co vás napadne, když se řekne
výlet? Batoh, legrace, sluní�čko, puchýře,
ří�zek, výron, únava, radost? Přesně takový
výlet zažila šestá tří�da, která se vydala
prosluněnými lesy kolem Boleveckých
rybní�ků přes Bí�lou Horu až do skákací�
Jump arény Plzeň. Kdo by čekal, že po
desetikilometrové túře budou děti v Jump
aréně pouze nehybně dýchat, spletl by
se. S neuvěřitelnou energií� využily všech
trampolí�n, ží�něnek a další�ch atrakcí�
k přemetům, hvězdám a saltům. Všichni si
tento sportovně zaměřený den moc užili.
Lenka Machuldová
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Výlet na hrad Švihov
Č� erven pro žáky školy znamená nejen blí�ží�cí� se prázdniny
a konec roku, ale také výlety a zají�mavé exkurze. Sedmáci se
vydali vlakem na vodní� hrad Š� vihov. Cesta ubí�hala rychle a než
se všichni nadáli, byli na mí�stě. Hrad přiví�tal toho dne své první�
návštěvní�ky a pozval je k nahlédnutí� do svých zají�mavých prostor.
Prohlí�dkou však návštěva pro děti nekončila. Zatí�mco někteří� se
šli podí�vat na výstavu „Po stopách Popelčina střeví�čku“, která se
týkala známé pohádky Tři oří�šky pro Popelku, jiní� stoupali po
schodech vzhůru do hradní� věže. Obě skupiny dětí� byly z hradu
nadšené. Pak už jen zbývalo dojí�t zpět na vlakové nástupiště,
zamávat a dojet do Plzně. Celý den dětem přálo letní� počasí�, a
tak se určitě všichni těšili, až se doma ochladí� v bazénu nebo si
dopřejí� něco chladného, třeba zmrzlinu nebo ledový čaj.
					
Jolana Blechová

„Gramotný“ již neznamená, že umíte číst a psát
Podle statistik je v Č� eské republice přibližně
0,4 % občanů bez vzdělání�. Mezi nimi jistě nalezneme
zcela negramotné lidi. Kolik je ale Č� echů funkčně
negramotných? Tedy těch, kteří� se neorientují� v oblasti
financí�, nezvládají� práci na počí�tači, s obtí�žemi chápou
složitější� texty a nekriticky přijí�mají� informace všech
médií�? Zřejmě mnohonásobně ví�ce.
Důležitost výše uvedených schopností� a znalostí�
si vyučují�cí� ZŠ� Všeruby plně uvědomují�, a proto se snaží�
rozví�jet finanční�, počí�tačovou, čtenářskou i mediální�
gramotnost žáků. Napří�klad v uplynulém školní�m
roce zí�skala naše škola bronzový certifikát finanční�
gramotnosti. Certifikát je ocenění�m práce všech našich
učitelů a žáků v oblasti finanční�ho vzdělávání�. Napří�č

předměty se děti učí�, jak sestavit rodinný rozpočet,
které investice jsou vhodné nebo které úvěry naopak
škodlivé. Naší�m cí�lem je se propracovat až k nejvyšší�
– zlaté úrovni. Děkujeme paní� ing. Haně Vančurové,
která se svými spolupracovní�ky z finanční� sféry tyto
aktivity připravila i realizovala. Dí�ky společnosti Č� lověk
v tí�sni, která dlouhodobě poskytuje kvalitní� materiály
k výuce, se zlepšila i mediální� výchova 9. roční�ku.
Ž� áci se seznámili s prací� novinářů, naučili se hlouběji
přemýšlet o věrohodnosti zpráv, jež se ší�ří� nejen na
internetu. Pochopili, že je nutné si informace ověřovat
a nenechat se jen „strhnout davem“. Pevně věří�me, že
nabyté dovednosti budou uplatňovat po celý život.

Mladí hasiči
Soutěžní� družstva mladší�ch a starší�ch se
v červnu zúčastnili soutěží� v Letkově a na Horní� Bělé.
Obě soutěže byly poznamenány deštěm. Při požární�ch
útocí�ch v Letkově skončili mladší� na 6. mí�stě a starší� na
mí�stě jedenáctém.
Většina
mladých
hasičů
se těšila na Horní� Bělou nejen
kvůli noční�m útokům, ale také na
šedesátky, které byly na Plamenu
zrušeny pro nepří�zeň počasí�. Ale
ani na Bělé to s počasí�m nebylo
lepší�, pořadatelé nakonec rozhodli
o konání� disciplí�ny. Z dráhy byly
z důvodu bezpečnosti vyřazeny
překážky, a tak se zapojovali pouze
hadice. V této disciplí�ně startovalo i
přes nepří�zeň počasí� 94 závodní�ků.
V kategorii starší�ch dí�vek vybojovala
Nikola Eretová 4. mí�sto v čase 14,29

sekundy. V kategorii mladší�ch chlapců zí�skal Dominik
Balatý mí�sto páté. Při noční�ch požární�ch útocí�ch zí�skali
mladší� 6. mí�sto a starší� mí�sto deváté. Prázdniny zahájili
mladí� hasiči soutěží� ve Stýskalech. Požární� útoky se
konaly na cvičišti u koupaliště za velmi pěkného počasí�,
mladší� skončili na šestém mí�stě a
starší�m se podařilo zví�tězit.
Poslední� prázdninovou sobotu
kolektiv mladých hasičů společně
s rodiči a další�mi pří�znivci zahájil
novou sezonu. Již podruhé akcí�
nazvanou „Rodinné útoky“. Akce
se mimo mladých hasičů včetně
pří�pravky zúčastnili i rodiče a
prarodiče dětí� a měli možnost si
požární� útok vyzkoušet na vlastní�
kůži. Do soutěže se zapojilo jedenáct
družstev. Ví�tězem se stal Mašky team,
který zvládl požární� útok s časem
21,19 sekundy. Pří�jemně strávené

SDH Všeruby

Lenka Machuldová
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s grilování�m.

Pravidelné schůzky družstev mladších a
starších (tj. dětí 1. – 9. třída) se konají vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 17,00 do 19,00 hodin. Přípravka
má pravidelné schůzky ve středu od 17,00 do
18,00 hodin. V pří�padě zájmu
o zapojení� vašeho dí�těte do
kolektivu mladých hasičů můžete
pro bližší� informace kontaktovat
J. Fránu - 724181189.
Nyní� se mladí� hasiči
připravují� nejen na soutěž ve
Všerubech, která se koná 21. září�
na fotbalovém hřišti, ale také na
zahájení� 47. roční�ku hry Plamen.

Jednotka požární ochrany
Města Všeruby
V průběhu letošní�ho
suchého léta zasahovala JPO u čtyř
mimořádných událostí�. Nejprve
4. června v části městského lesa u
odbočky na Klenovice. Jednalo se o
požár hrabanky ve vzrostlém lese
a událost se obešla beze škody. Druhou událostí� byl
4. července požár strniště v obci Těchoděly u přehrady
Hracholusky.
12.
července vyjí�žděla
jednotka na požár
způsobený úderem
blesku, kterým bylo
zároveň přerušeno
elektrické
vedení�
a došlo k vypnutí�
elektrické energie
ve Všerubech. Po
delší�m
hledání�
bylo mí�sto zásahu
nalezeno u potoka
za
sběrným
dvorem. Po uhašení�
hoří�cí�ho
padlého
stromu bylo mí�sto
zásahu
předáno
p r a c o v n í� k ů m

SK Všeruby

Z činnosti SK Všeruby – léto 2019
Po ukončení� jarní� sezony a důstojným
rozloučení�m se s ní� jsme se věnovali nabí�rání� sil na
novou sezonu. Po odpočinkovém období� v měsí�ci
červenci jsme uspořádali v srpnu tradiční� Letní� turnaj,
kam přijali pozvání� mužstva Kunějovic, Hunčic a Seče u
Blovic. Jak bývá dobrou tradicí�, tak turnaj opět vyhrálo
naše mužstvo, včetně toho, že cenu za nejlepší�ho hráče
také obhájil z loňského roku Ruda Herák ml. Turnaj
vyvrcholil večerní�m koncertem skupiny Antracit.

VŠERUBSKÉ LISTY
Č� EZu k provedení� opravy elektrického vedení�. Zatí�m
poslední�m zásahem byl požár pole a části lesa u
obce Lipno. Na žádost obce jsme provedli likvidaci
hní�zda obtí�žného hmyzu na náměstí� ve Všerubech.
Po zkušenosti se zásahem při výpadku elektrického
proudu byla pro zvýšení� akceschopnosti provedena
úprava k oteví�rání� vrat pomocí� elektrocentrály. Tomáš
Lang se věnoval opravě zásahové
stří�kačky, která se zdařila.
Stří�kačka byla do opětovného
uží�vání� předána při rodinných
útocí�ch. I nadále pokračuje
pravidelná odborná pří�prava
členů JPO v délce trvání� 40 hodin
ročně.
Za přispění� města Všeruby
byla opravena firmou Interstav
podlaha v garáži. Fa Rollsystem
Oulí�k provedla výměnu vstupní�ch
dveří� do šatny a garáží�.

Činnost SDH
V červnu se družstvo žen
zúčastnilo soutěže O pohár
starostky Okresní�ho sdružení�
hasičů. Po druhém mí�stě ve
štafetě 4 x 100 metrů a třetí�m mí�stě na požární�m
útoku skončilo v celkovém hodnocení� na třetí�m mí�stě.
První� ví�kend v červenci se družstvo zúčastnilo noční�ch
požární�ch útoků ve Stýskalech. Soutěž s úžasnou
atmosférou byla další� zkušeností� tohoto družstva, i
když se požární� útok nevydařil. Družstvo skončilo na
šestém mí�stě. Nyní� se ženy připravují� na soutěž v Tatiné
a na Memoriál Mildy Pytlí�ka.
V průběhu léta se letos ve Všerubech nekonala
žádná veřejná akce, členové SDH tak měli možnost
věnovat se úklidu hasičské zbrojnice, kde byl vybudován
regál pro uskladnění� městských stanů, o které se hasiči
starají� a zajišťují� jejich zapůjčování� téměř každý ví�kend
v sezoně.
Č� innost SDH nyní� směřuje k pří�pravě soutěže
mladých hasičů a ve spolupráci s Městem Všeruby
posezení� s Václavem Ž� ákovcem v pátek 13. září� od
18,00 hodin v Kulturní�m domě.
Jaroslav Frána
starosta SDH
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Takovým lehkým zpestření�m letní�ho období�
na našem hřišti bylo uspořádání� svatby našeho
hráče Marka Oulí�ka pří�mo na hřišti. Markovi a
jeho manželce kávové holce Katce přejeme do
jejich života hodně lásky, štěstí� a spoustu krásných
chvilek.
Koncem měsí�ce srpna se již naplno rozběhla
další� sezona. „Á� čko“ po třech kolech okupuje
v okresní�m přeboru 9. mí�sto za jedno ví�tězství� a
dvě prohry, „Béčko“ začalo svoji letošní� misi ví�tězně
(3:1 doma se Ž� ichlicemi) a naši nejmladší� podehli
v 1. kole okresní�ho přeboru starší�ch žáků Ž� ihli 8:1.
Staří� páni v první�ch dvou kolech nepoznali hořkost
porážky a snad směřují� k dlouho očekávanému ví�tězství� v Lize starých gard.
Václav Č� ervenka
člen výboru SK Všeruby

Spolek ProVšeruby

Po červnovém Pohádkovém lese, z nějž jste mohli
vidět fotografie v minulém čí�sle Všerubských listů, jsme
v létě uspořádali poněkud netradiční� akci – srpnové
bruslení� na zimní�m stadionu. Je pravda, že počasí�
bruslení� zrovna moc nepřálo, ale i tak se našlo několik
desí�tek odvážných bruslařů, kteří� si přišli vyzkoušet,

jaké to je bruslit uprostřed parného léta.
A v poněkud netradiční�ch akcí�ch pro spolek
ProVšeruby pokračujeme i v další�m období�. Na sobotu
14. 9. 2019 jsme si pronajali všerubský kulturní� dům
a budeme pořádat párty v rytmu devadesátých let.
Doufáme v hojnou účast a snad založí�me tradici. A pak
již budeme pokračovat v tradiční�m rytmu – drakiáda,
lampionový průvod a nějaké to překvapení� na vánoce.
Těší�me se na všechny na našich akcí�ch.
Vašek Č� ervenka
předseda spolku
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Ze života města a okolí
„Grilovačka“
Je poslední� srpnový čtvrtek. Konec prázdnin se nezadržitelně
blí�ží�, ale léto je ještě v plné sí�le a počasí� láká k tradiční�m letní�m
aktivitám. Samozřejmě, že letní� aktivity jinak tráví� děti se svými rodiči,
jinak naše babičky a dědečkové. Ale pořádná „grilovačka“ nadchne
každého. A tak Město Všeruby společně s děvčaty z pečovatelské
služby připravilo pro obyvatele DPS pří�jemné odpoledne s grilování�m.
O naložení� a samotné grilování� masa se postaral a své
zkušenosti uplatnil sám pan starosta a my děvčata jsme něco napekla
a nakoupila spoustu dobrot. Ř� ekla bych, že všem mimořádně chutnalo,
což potvrdila i naše nejstarší� občanka DPS, která už zanedlouho
oslaví� krásných 96 let. A proto i k její�m nastávají�cí�m narozeninám,
ale zejména pro zábavu nám zahrál na harmoniku pan Jaroslav. A hrál
úžasně. A tak se hrálo a zpí�valo a klábosilo a bylo veselo, že nikdo ani
nepostřehl, že z odpoledne se stala hluboká noc.
Co závěrem? Zejména poděkovat všem, co pří�jemné odpoledne
připravili a jen vyjádřit malé politování� nad tí�m, že se podařené akce
nezúčastnili všichni obyvatelé DPS. Tak snad tedy někdy pří�ště ……
Soňa Hyrátová

Pozvánky na budoucí akce

Letem světem kabaretem
Dne 28. června přijelo potěšit
všerubské diváky Poetické divadlo.
Představení� obohatila svým zpěvem
Venuše
Zaoralová
Dvořáková,
kterou doprovázela Ivana Janečková
na klaví�r. Sálem se nesly známé
muzikálové melodie, které si někteří�
diváci s radostí� zazpí�vali. Ú�činkují�cí�
pří�tomné diváky seznámili s úplnými
začátky kabaretu a rozebrali vývoj
během let u nás i ve světě. Zmí�nili
známé dvojice, které se nesmazatelně
zapsali do dějin tohoto žánru.
Představení� bylo prokládáno vtipy
a vtipnými pří�hodami. Divadelní�
představení� pořádal spolek Racek za
finanční�ho přispění� města Všeruby.
Viola Pešková, redakce

13. 9. – 18:00 hodin – posezení� s Václavem Ž� ákovcem – KD - pořádá SDH Všeruby
14. 9. – 20:00 hod - 90´s aneb párty v rytmu devadesátek – KD – pořádá ProVšeruby
21. 9. – 9:30 hodin – Soutěž O pohár kolektivu Mladých hasičů – fotbalové hřiště – SDH Všeruby
27. 9. – 21:00 hod – Extra band revival – KD – pořádá SK Všeruby
září�/ří�jen (termí�n neupřesněn) – Všerubská drakiáda – pořádá ProVšeruby
4. 10. – 20:00 hod - Zpí�vaná v kavárně – pořádá kavárna Na růžku
18. 10. – 19:00 hod – Městský ples – KD – pořádá město Všeruby
2. 11. – 20:00 hod – Fotbalový ples – KD - pořádá SK Všeruby
9. 11. – 20:00 hod – Myslivecký bál – KD – pořádá MS Chrančovice
16. 11. – 11:00 hod – Martinské slavnosti – náměstí� – pořádá město Všeruby
23. 11. – 18:00 hod - Brouk v hlavě – divadelní� představení� – KD – pořádá Racek Všeruby
29. 11. – 21:00 hod - Brutus - KD – pořádá SK Všeruby
listopad (termí�n neupřesněn) – Lampionový průvod – pořádá ProVšeruby
7. 12. – 14:00 hodin - Vánoční� tvoření� s Mikulášskou nadí�lkou – KD – pořádá SDH Všeruby
20. 12. – 18:00 hod - Posezení� s Václavem Ž� ákovcem – KD - pořádá SDH Všeruby
21. 12. – 21:00 hod - Kabát revival – KD – pořádá SK Všeruby
22. 12. – 18:00 hod – Vánoční� koncert + Betlémské světlo – kostel sv. Ducha – pořádá Racek Všeruby
24. 12. – 21:00 hod – Půlnoční� mše svatá – kostel sv. Ducha
24. 12. – 22:00 hod – Tekutý kapří�k – KD – pořádá SDH Všeruby
27. 12. – 20:00 hod – Vánoční� zpí�vaná – KD – pořádá SDH Všeruby
prosinec – (termí�n neupřesněn) – Vánoční� překvapení� – pořádá 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 30. 11. 2019,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na 13. 12.
2019.
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