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Fotografie: Rozsví�cení� vánoční�ho stromu
(1. 12. 2019, foto Jindřich Nolč), II. městský
ples (18. 10., Viola Pešková), 9. Všerubská
drakiáda (3. 11., Jindřich Nolč), MŠ� na sběru kaštanů (listopad 2019, Lenka Káňová),
ZŠ� v Techmánii (15. 10., archiv ZŠ� ), Svatomartinské slavnosti (16. 11., Viola Pešková), Všerubští� čerti (5. 12., archiv SK Všeruby), Hasiči na výletě na rozhledně Kotel
(28. 10., Jaroslav Frána), Výstava automobilů (16. 11., Viola Pešková)
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Slovo starosty
Vážení� spoluobčané,
tuto neděli začal na našem náměstí� sví�tit
vánoční� stromek a my všichni jsme se sešli u pří�ležitosti
první� neděle adventní�. Počasí� nám přálo a tak
se sešlo opravdu hodně dětí� i rodičů. Mám
velkou radost, že jsou akce pořádané městem
a našimi spolky tak hojně navštěvovány. Den
před adventní� nedělí�, tedy v sobotu 30. 11.
jsem byl pozván do Klenovic na stejnou akci,
tedy rozsví�cení� vánoční�ho stromu. Klenovičtí�
měli vše perfektně připravené a účast byla také vysoká.
Dí�ky jim za hezkou akci.
Nyní� vás chci informovat o stavu intenzifikace
naší� Č� OV. Veškeré zemní� práce jsou hotové. Nyní�

Městský úřad informuje

S  platností�
od 1. 1. 2020 je
obec
povinna
zajistit celoročně
mí�sta pro oddělené
s o u s t ř e ďo v á n í�
jedlých olejů a
tuků. Jedlé oleje
a tuky nesmí� být
s o u s t ř e ďo v á n y
společně
s
jinými biologicky
rozložitelnými
odpady. S ohledem na tuto povinnost bude možno
v našem městě jedlé oleje a tuky odkládat do nádob
oranžové barvy. Tyto nádoby budou umí�stěny ve
Všerubech na stanoviští�ch tří�děného odpadu a to
u hasičárny, u hřiště a ve sběrném mí�stě Všeruby
/areál Č� OV Všeruby/, v ostatní�ch spádových
obcí� budou nádoby umí�stěny na stanoviští�ch
tří�děného odpadu. Do těchto nádob mohou
občané odkládat v uzavřených PET lahví�ch použité
jedlé oleje a tuky z domácnosti, fritovací� oleje,
ztužené jedlé tuky. Prosí�me občany, aby do takto
označených nádob neodkládali technické oleje:
převodové, motorové, tlumičové, maziva a kapaliny.

Provozní� doba sběrného mí�sta ve Všerubech
v zimní�m období� od 1. 11. do 31. 3.:
Středa    14.00 hod - 17.00 hod
Sobota   10.00 hod - 12.00 hod, 13.00 hod - 17.00
hod.
V současné době je z technických důvodů sběrné
mí�sto ve Všerubech otevřeno pouze v sobotu
v obvyklé provozní� době.
O středeční�m provozu sběrného mí�sta budou
občané včas informováni.

začí�náme osazovat technologické zaří�zení� Č� OV.
Dodavatelská firma předpokládá dokončení� stavby
do konce roku 2019. Uvidí�me. Na jaře následně
upraví�me plochu sběrného dvora a dojde i na zvětšení�
manipulační�ho prostoru dvora. Mějte prosí�m strpení�
při určitých omezení�ch našeho sběrného dvora.
Dostávám se k poslední�mu bodu svého
pří�spěvku. Blí�ží� se Vánoce a s nimi i vánoční� prázdniny.
Přeji všem dětem, aby Vánoce a prázdniny prožily se
svými blí�zkými. V radostné pohodě, ve zdraví� a štěstí�. A
nám ostatní�m přeji klidné vánoční� svátky, šťastný nový
rok 2020, hodně zdraví�, štěstí� a požehnání�.
Michal Vaněk
starosta města
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Držitelé psů jsou povinni zaplatit poplatek ze
psa každoročně nejpozději do 31. 3. 2019. Vznikne-li
poplatková povinnost během roku, platí� se poplatek
ze psů od prvého dne následují�cí�ho měsí�ce. Držitel psa
je rovněž povinen ohlásit i každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jeho vzniku.
Poplatek ze psů platí� držitelé psů, kteří� mají� trvalý
pobyt nebo sí�dlo v území� obvodu města Všeruby, a to ze
psů starší�ch 3 měsí�ců. Sazby poplatků činí� ročně 100,Kč za první�ho psa a 150,-Kč za druhého psa a každého
další�ho psa téhož držitele.
Poplatek neplatí� držitelé psa, jež jsou od
poplatku osvobozeni a to jsou osoby nevidomé,
bezmocné, nebo držitelé průkazek ZTP/P, psi slouží�cí�
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policii a speciálně cvičení� záchranářští� psi a lovečtí�
psi Myslivecké stráže, pokud mají� pří�slušné osvědčení�.
Nárok na osvobození� od poplatku je držitel povinen
prokázat do 15. 3. každého roku. Vznikne-li poplatková
povinnost během roku, platí� se poplatek ze psů od
první�ho dne následují�cí�ho měsí�ce, kdy poplatková
povinnost vznikla, za jednotlivé měsí�ce se platí� 1/12
sazby, nejméně však 20,- Kč.
Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká
povinnost platit poplatek ze psů uplynutí�m měsí�ce, ve
kterém tuto držitel oznámil na městský úřad.
 	
Závěrem žádáme občany, kteří� jsou držitelé
psů a neuhradili poplatek ze psů za rok 2019 a někteří�
občané i za roky předešlé, aby tak co nejrychleji učinili.
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Z jednání zastupitelstva
Smlouvy o přestupkové agendě
Na zastupitelstvo dne 21. 10. 2019 dorazilo 13
zastupitelů. Jako první� bod řešili prodloužení� smluv na
přestupkovou agendu (tj. přestupkovou komisi), kterou
ze zákona musí�me vykonávat pro okolní� obce, projeví�li o to zájem. Takto již město zajišťuje tuto agendu pro
Kunějovice, Nekmí�ř, Zahrádku, Krsy, Blažim, Ú�něšov,
Ostrov u Bezdružic a Ú�terý. Stávají�cí� smlouvy budou
prodlouženy dodatkem do konce roku 2022.
Prodej a koupě pozemků
Podle předešlé předběžné dohody dochází�
k výměně pozemků mezi městem a manžely
Hartmanovými. Město kupuje pozemky navazují�cí� na
sportovní� areál, aby bylo možné vybudovat cestu pro
pěší� od hřiště zadem za zahradnictví�m do lokality
k Lipovce, celkem 12.151 m2. Manželé Hartmanovi
zase kupují� pozemky sousedí�cí� s jejich parcelami
směrem na Radimovice, celkem 10.375 m2. Vedení�
města dlouhodobě usiluje o vytvoření� „okružní�“ cesty
zezadu na hřiště a tak tuto možnost ví�tá. Pouze paní�
Pražmová vyjádřila nespokojenost s tí�m, že město
prodává pozemky a učitelky pak nemají� kam chodit
s dětmi ze školky. Nakonec ale byli všichni pří�tomní�
zastupitelé pro tuto výměnu.
S  výkupem pozemků se pojí� i další� akce –
vybudování� cesty a kanalizace za zahradnictví�m
(spojnice mezi hřištěm a cestou na Hunčice) vyžaduje
odkoupení� částí� pozemků, aby bylo pro cestu dostatek
mí�sta. Zastupitelé souhlasili s odkoupení�m a pří�pravou
geometrického plánu.
Modernizace sportovního areálu
Před
zahájení�m jednání� byl členům
zastupitelstva předložen ambiciózní� plán na
modernizaci sportovní�ho areálu. Tato modernizace
počí�tá s vybudování�m nových šaten, nové plochy
s umělou trávou multifunkční�ho hřiště – mí�sto
stávají�cí�ho asfaltového hřiště, tenisového kurtu a
venkovní�ch fitnes strojů. Celková částka na tuto akci
činí� podle projektu 6.826.000,- Kč. Pan Č� ervenka a
Oulí�k informovali, že byla přislí�bena dotace z MŠ� MT,
která může dosahovat až 70%.
Zastupitelé se shodli, že na rozhodnutí� o takto
velké částce, i když by se jednalo jen o 30% a o celkovou
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DPH, neměli dostatek času a odmí�tli schválit podání�
žádosti o dotaci.
Odměna uvolněnému členu zastupitelstva
Podle zákona mají� uvolnění� členové
zastupitelstva – v našem pří�padě starosta - možnost
dostat odměny. Odměna byla navržena ve výši 50.000,Kč za mimořádné řešení� situací� spojených s péčí� o
opatrovance, za obsluhu a řešení� havarijní�ch situací� na
vodovodu v Chrančovicí�ch a kanalizaci ve Všerubech.
Stočné od 1. 1. 2020
Neustále se zvyšují� náklady na provoz
kanalizace a čističky odpadní�ch vod. Velmi často jen
dí�ky lhostejnosti občanů, kteří� do odpadu splachují�
předměty, které tam nepatří�. Ty pak ucpávají�
přečerpávací� stanice, které se musí� stále čistit. Také
je nutné – ze zákona- vytvořit fond na obnovu celé
soustavy. Tyto skutečnosti vedly radu k návrhu na
zvýšení� stočného na částku 29,546,- Kč za m3 včetně
DPH. I po zvýšení� se jedná o jednu z nejnižší�ch částek
stočného v okolí�.
Kulturní dům.
Pan starosta informoval o zkušenostech po
roční�m provozu kulturní�ho domu. Bylo konstatováno,
že obavy některých občanů, že kulturní� dům bude
nevyuží�ván, se nenaplnily. Naopak, mnohdy se těžko
hledá termí�n pro další� akce. Zkušenosti vedou k úpravě
smlouvy o pronájmu prostor i k úpravě provozní�ho
řádu.
Diskuse
Zastupitelé diskutovali situaci s vodou
v Chrančovicí�ch. Zdroje vody jsou nevydatné, staré
vedení� jde přes soukromé pozemky a není� vhodného
řešení�.
Paní� Pražmová znovu upozornila na problém
nové mateřské školky. Rodiče se ptají�, jaké bude
řešení�. Byla vypracována studie, která ve 3 variantách
řeší� možnosti. Všechny jsou pro město neúnosně
drahé a zatí�m se nejeví� vhodná dotace. Byla zadána
demografická studie, která by měla odpovědět na
otázku, je-li současný nedostatek mí�st ve školce jen
dočasná záležitost anebo půjde o trvalý jev.
			
Miroslav Falkenauer

Podzimní události v MŠ
V září� jsme v naší� školce zahájili nový školní� rok. Ve všech tří�dách jsme mezi sebe přiví�tali nové kamarády.
Adaptace dětí� v novém prostředí� proběhla bez problémů. Mnozí� si na chod školky zvykli hned, jiní� trošku hůře
zvládali odloučení� od rodičů a pár slziček ukáplo.
Dí�ky pří�znivému počasí� jsme mohli s dětmi trávit hodně času v pří�rodě a uží�vat si babí�ho léta. Pokud počasí�
nepřálo, využili jsme volný čas k podzimní�mu tvoření�. Vyzdobili jsme si velkou dýni a oslavili svátek Halloween.
Pro veliký úspěch nás opět navští�vilo divadlo Letadlo, tentokrát s podzimní�m pří�během. Děti si samy
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vyzkoušely roli herců a v krásných kostýmech ovlivňovaly děj pří�běhu. Naše nejstarší� děti navští�vily pravý rockový
koncert v tělocvičně ZŠ� . Všichni si společně zazpí�vali známé pí�sničky a bouřlivým potleskem odměnili kapelu.
Sběr kaštanů je pro nás každoročně velikou zábavou. Některé jsme využili k podzimní�mu tvoření� a hrám,
ale většinu jsme věnovali myslivcům pro lesní� zvěř.
S naší�m vlastnoručně vyrobeným drakem Lví�čkem jsme se zúčastnili oblí�bené všerubské drakiády.
Odměnou za výrobu draka byl diplom,
velký balí�k sladkostí� a stavebnice Lego.
Nyní� probí�hají� návštěvy solné
jeskyně v obci Ví�sky u Trnové, kde si
děti v pří�jemném prostředí� hrají� se solí�
a relaxují�. V tomto sychravém počasí�
rádi využí�váme možnosti cvičení� v
tělocvičně ZŠ� . Hrajeme pohybové
hry, závodí�me, cvičí�me na žebřinách,
lavičce a na švédské bedně.
Koncem listopadu začaly kurzy
bruslení� na zimní�m stadionu v Plzni
na Lochotí�ně. Děti se učí� základům
bruslení� pod vedení�m zkušených
trenérů.
Už teď se všichni těší�me na
další� předvánoční� akce. Na rozsví�cení�
vánoční�ho stromku na náměstí� i na
zahradě MŠ� , kde děti vystoupí� s pásmem pí�sniček a básniček. Rádi přiví�táme také Mikuláše a čerta a společně si
užijeme čertí� hostinu plnou sladkého ovoce.
Nakonec nás čeká vánoční� nadí�lka a po vánoční�ch prázdninách se budeme těšit na to, až se všichni opět
ve zdraví� sejdeme ve školce.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně štěstí� v novém roce.
Martina Š� mí�dlová
Sportovní akce s dětmi z MŠ
V mateřské školce s dětmi rádi sportujeme.
Proto jsme s chutí� přijali nabí�dku účastnit se
sportovní� akce pořádané 18. září� ve sportovní�m areálu
TJ v Městě Touškově.
Organizátoři připravili
sportovní�
dopoledne
pro předškolní� děti
z okolní�ch mateřských
škol a mladší� žáky
základní�ch škol. Akce
se zúčastnilo přes 300
dětí�. Všichni mohli být
v pohybu při plnění�
disciplí�n v celém areálu.
Děti si vyzkoušely na
jednotlivých stanoviští�ch
přesnost střelby při
kopání� do mini branky, hod mí�čem na brankáře,
různé překážkové dráhy, přetahovanou lanem, závody
s padáky, jí�zdu na kole a další� disciplí�ny. Na závěr se
všichni společně vyfotili a soutěží�cí� obdrželi drobné
dárky. Akce byla dobře zajištěna, včetně dopravy a
dobrého pohoštění� a hlavně sportovní�ho vyžití� pro
všechny účastní�ky.

Druhou větší� sportovní� akcí� byl sportovní�
projekt pro předškolní� děti nazvaný POHYB 1P založený
Nadací� sportují�cí� mládeže ve spolupráci s odborní�ky
z vysokých škol. Projekt je nejen o zjišťování� pohybových
dovedností� dětí�, ale
hlavně hravou formou
se snažit vytvářet u dětí�
vztah k pohybu. Děti
absolvovaly po důkladné
rozcvičce
jednotlivá
cvičení�. Cvičily napří�klad
jako skákací� žabky, vlní�cí�
se had nebo kráčejí�cí� čáp.
Na všech stanoviští�ch se
děti postupně vystří�daly.
Na
závěr
proběhlo
krátké
zhodnocení�,
všichni obdrželi malé
dárky a společně se vyfotili s maskotem sporťákem
žabákem. O výsledcí�ch byli také informováni rodiče.
Děti s organizátory dobře spolupracovaly a akce byla
dobrým krokem ukázat dětem, co je pro jejich zdraví� a
rozvoj dobré a důležité.
Jana Růžková
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Základní škola
Edukační centrum léčivých látek
V průběhu ří�jna jsme se s žáky osmého roční�ku
vypravili dvakrát do Střední� zdravotnické školy a Vyšší�
odborné školy zdravotnické v Plzni.
Po krátkém přiví�tání� byli žáci seznámeni nejen
s obory, které mohou studovat po ukončení� základní�
školy, ale také s obory na vyšší� zdravotnické škole.
Pak byli rozděleni do dvou skupin a šli do laboratoří�
aplikované chemie. Jedna skupina pod vedení�m Mgr.
Plačkové a Mgr. Bečvářové stanovovala obsah vitamí�nu
C v tabletách a zí�skávala nové poznatky v souvislosti
s tí�mto vitamí�nem. Druhá skupina pod vedení�m
PharmDr. Láničkové si vyzkoušela pří�pravu krému
na ruce a tobolek. Dozvěděli jsme se o signaturách na
lécí�ch, ale i o lécí�ch samotných, o tom, jak zodpovědná
práce je pří�prava léků, a také jsme si mohli ověřit naše
znalosti o léčivých bylinách.
Po malém občerstvení� nás vedoucí� edukační�ho
týmu Mgr. Svatoňová provedla po škole. Seznámili jsme
se tak s některými odbornými učebnami a další�mi
laboratořemi a jejich vybavení�m, ale i s prací� studentů,
kteří� byli právě ve výuce.
Nutno ří�ci, že obě dvě dopoledne, která jsme
měli možnost strávit na této škole, byla pro žáky
velkým pří�nosem. Jednak si mohli vyzkoušet něco
zcela nového a jednak jim možná tato návštěva otevřela
další� možnosti, až se za rok budou rozhodovat o svém
budoucí�m povolání�.
					
Jolana Blechová

49. ročník Dějepisné olympiády
Dne 13. 11. 2019 se konal 49. roční�k Dějepisné
olympiády na téma „Dlouhé století� se loučí�“. Soutěže
se zúčastnilo deset žáků z osmého a devátého roční�ku.
Ví�tězem se stal žák osmého roční�ku, Ví�t Kasinec. Nyní�
ho čeká okresní� kolo v Plzni. Ví�tězi gratulujeme a další�m
soutěží�cí�m děkujeme za účast.
Michala Steidl Gregorová

Florbalové turnaje
V průběhu ří�jna a listopadu se naše škola
zúčastnila v rámci florbalového turné několika turnajů
v Horní� Bří�ze, konkrétně v kategorii mladší�ch žáků,
starší�ch žáků a starší�ch žákyň.
Turné odstartovaly 22. 10. starší� žákyně ve
složení�: Rubášová, Landová, Kudí�ková, Remešová,
Vojtěchová a Baumová. Vzhledem k tomu, že se turnaje
zúčastnilo poměrně málo škol, musel hrát každý s
každým. Hráčky, které bojovaly do poslední� chví�le jako
o život, vyhrály celkem dva zápasy ze šesti a skončily
na šestém mí�stě ze sedmi. Dí�vky během reprezentace
Všerub podaly skutečně bojovný výkon a předvedly, že
umějí� držet spolu.
Po dí�vkách vyjeli na svou misi do Horní� Bří�zy
také mladší� žáci: Suk, Teska, Laštovka, Š� iroký, Tyr
a Eret. Ve velmi vyrovnaném turnaji jsme nakonec
skončili na devátém mí�stě z jedenácti. Ve skupině
jsme bohužel prohráli tři zápasy smolně o jediný gól s jednou výhrou se na lepší� umí�stění� pomýšlet nedalo.
Starší� žáci odehráli svůj turnaj 13. 11.
v následují�cí�m složení�: Fojtí�k Petr, Fojtí�k Patrik,
Pašek, Suk, Š� iroký a Toráč. Kluci se bohužel potýkali s
konkurencí� z větší�ch škol a nepostoupili – v šestičlenné
skupině skončili na třetí�m mí�stě a následný zápas o
páté mí�sto, které by jim zajistilo postup do další�ho
kola, smolně prohráli. Co se týče celkového umí�stění�,
obsadili šestou pří�čku z jedenácti dí�ky třem výhrám ve
skupině.
Jakub Č� apský
Dny vědy a techniky
Na celém dni vědy a techniky bylo dohromady
29 stanovišť, ale podí�val jsem se pouze na některé,
kde nebyly dlouhé fronty. Pro mě bylo nejzají�mavější�
stanoviště čí�slo 5, protože jsme mohli pohnout
vláčkem silou vůle. Bohužel se na mne nedostalo. Na
čtrnáctém stanovišti jsem uviděl autí�čka na dálkové
ovládání�. 17. stanoviště bylo také zají�mavé, protože
jsem s Vaškem Č� erní�kem závodil na rotopedu, kdo
vygeneruje ví�ce elektřiny. Vyhrál jsem já - 460 W. Na
osmnáctém stanovišti byl pohled do pravěku na jejich
nástroje. Sám jsem si zkusil zatočit mlýnem na zrní�.
Na stanovišti Techmánie jsem se podí�val na Slunce
speciální�m teleskopem. Viděl jsem rudou vrstvu,
kterou normálně nevidí�me.
Co napsat závěrem. Tato exkurze byla zají�mavá,
dozvěděl jsem se mnoho nového.
							
Ví�t Kasinec, žák 8. tří�dy
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Minifotbal
19. září� se v Horní� Bří�ze uskutečnil turnaj v minifotbale (fotbal na menší�m hřišti) starší�ch žáků. Na tento
fotbalový turnaj byli nominováni hráči Fojtí�k Petr, Fojtí�k Patrik, Toráč, Š� iroký, Č� ervený, Pašek, Tyr a Remešová.
Turnaj se hrál systémem dvou skupin po šesti a následným play-off. Ve skupině jsme dí�ky jedné výhře
obsadili čtvrté mí�sto a dí�ky tomuto bodovému zisku a vyrovnanému skóre jsme se umí�stili na celkovém osmém
mí�stě z dvanácti škol.
Jakub Č� apský

Sportovní den
Sportování� děti baví�, tak vždy uví�tají� změnu, rády opustí� školní� lavice a užijí� si dopoledne na hřišti. Takto
se to povedlo i žákům 1. a 2. tří�dy naší� školy. Před školou se k nim připojili i předškoláci a ve středu 18. 9. nás
připravený autobus odvezl do areálu TJ Sokol Město
Touškov.
Na hřišti se sešlo hodně dětí� z okolní�ch škol
a školek, pro které si zdejší� členové TJ ve spolupráci
s žáky 9. roční�ku ZŠ� Město Touškov připravili sportovní�
dopoledne. Děti čekalo 17 disciplí�n jako např. kopání�
na mini branky, honěná, slalom, hod na kuželky, hod na
branku atd.
Nejví�ce se dětem lí�bil závod s padáky, kde si
zasoutěžily i paní� učitelky, hopsací� balony a jí�zda na
kole. Organizátoři měli pro děti připravenou i svačinku
– párky v rohlí�ku.
Na závěr proběhlo společné fotografování� a
každý účastní�k dostal malý dárek. Počasí� nám přálo, děti si sportování� moc užily a nám nezbývá než organizátorům
za tuto skvělou akci pro děti moc poděkovat.
L. Dyková

Techmania
Dne 15. ří�jna 2019 se
šestá a sedmá tří�da vydala do
plzeňské Techmanie. Rozděleni
na dvě poloviny se žáci zúčastnili
vzdělávací�ho programu „Země,
Mars a šest statečných“. Děti si
na 3D glóbu prohlí�žely Zemi a
její� základní� geografii - stří�dání�
dne a noci, roční�ch období�,
světový čas a datová pásma.
Následoval projekt založení�
základny na Marsu. Děti si
dle přidělených profesí� měly
vymyslet, jak by vypadala jejich
vlastní� marsovská stanice,
kterou
posléze
nakreslily
a
prezentovaly
ostatní�m.
Mezití�m se druhá polovina
skvěle zabavila samostatnou
prohlí�dkou samotné Techmanie,
kde si děti nadšeně zkoušely
všechny fyzikální� jevy doslova
na vlastní� kůži. Pohodové
dopoledne plné poznání� se
povedlo a rozhodně naše
návštěva v Techmanii nebyla
poslední�.
Ludmila Tomanová

Projekt Měsíc filmu na školách
Jako téměř každý rok, i letos se naše základní� škola zúčastnila projektu
Měsí�c filmu na školách. Tentokrát si autoři projektu zvolili jako téma třicet let od
listopadové revoluce roku 1989. Ž� áci osmého a devátého roční�ku byli nejdří�ve
seznámeni s historií� Č� eskoslovenska od roku 1945 do roku 1989 a poté zhlédli
film 1989: Z dení�ku Ivany A. V něm mladá dí�vka popisuje svůj život od ledna do
prosince roku 1989 a její� vypravování� stří�dají� zpravodajské záběry tehdejší�ch
událostí�. Po zhlédnutí� filmu žáci besedovali s pozvanými hosty, s paní� Mgr.
Eliškou Rubášovou, bývalou učitelkou na všerubské základní� škole, a s panem
Miroslavem Falkenauerem, dří�ve představitelem Občanského fóra a nynější�m
členem rady města Všeruby. Pan Falkenauer velmi poutavě vyprávěl žákům
o životě v tehdejší�m socialistickém Č� eskoslovensku a sdí�lel se žáky svůj životní�
pří�běh, ve kterém zmí�nil mimo jiné strasti spojené se studiem. Neostýchal se
odpovědět žákům i na osobní� otázky. Oběma hostům velmi děkujeme za to, že
navští�vili naši školu a podělili se s námi o své životní� zkušenosti.
Reakce žáků na besedu s hosty:
     „Dozvěděla jsem se spoustu věcí� o tzv. sametové revoluci a byly mi
zodpovězeny otázky, které mě zají�maly. Bylo skvělé „vidět“ očima lidí�, kteří� to
zažili na vlastní� kůži.“
     „Pří�ště bych uví�tala také ví�ce informací� o KSČ� a o tom, proč se roku 1989
změnil režim.“
     „Přednáška byla velmi zají�mavá. Toto téma je velice emočně silné. Dí�ky
skvělému vysvětlení� jsem vše pochopila. Přestože od tzv. sametové revoluce
uběhlo teprve třicet let, je těžké si představit život v té době. Jsem ráda, že ta
doba už skončila a my se o ní� můžeme už jen učit.“
    „Beseda se mi lí�bila. A jsem moc ráda, že nežiju v tehdejší� době, ale v
současnosti.“
Michaela Steidl Gregorová
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I když naše škola není� pří�liš velká, nabí�zí� žákům
celou řadu zájmových aktivit. V uplynulém školní�m
roce pracoval úspěšně kroužek badmintonu a florbalu,
pro nejmladší� žáky kroužek Angličtina hrou, sportovně
taneční� kroužek a kroužek tvořivých rukou. Největší�
zájem je tradičně o florbal a badminton. Někteří� žáci
sice neměli o tuto činnost zájem, ale celá řada dětí�
docházela na ví�ce kroužků. Větší�mu rozvoji této činnosti
brání� hlavně omezené autobusové spojení�. Nadále trvá
zájem o školní� knihovnu, ve které se průběžně doplňují�
knihy dle přání� samotných žáků. Kroužky jsou zpoplatn.
Velmi výhodné jsou akce divadel a různých
společností�, které se svou produkcí� pří�mo navští�ví�
školu. Ušetří� se tí�m čas a náklady na dopravu.
Napří�klad divadlo Pernštejn uvádí� hry o jednotlivých
historických období�ch. V letošní�m školní�m roce se
představili s pořadem o ří�mských legií�ch. Ž� áci školní�
družiny opět nastudovali program vánoční� besí�dky
pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Také
navští�vená divadelní� představení� byla zají�mavá.
Jednalo se o představení� v plzeňské Alfě s názvem
Otesánek, doplněné prohlí�dkou zákulisní�ch prostor
divadla. Starší� žáci navští�vili dvě představení� divadla
Pluto na plzeňské Doubravce. Také kino Plaza patří�
již tradičně k mí�stům navštěvovaným našimi žáky.
Zpestření�m byl Hallowenský den, kdy se žáci převlékli
do strašidelných masek a předvedli, jak vypadá
pouštění� hrůzy. Samozřejmostí� se již staly tří�dní�
vánoční� besí�dky. Kulturní�m vrcholem na konci každého
školní�ho roku je rozloučení� žáků devátého roční�ku. Po
loňské pauze způsobené malým počtem vycházejí�cí�ch
žáků to letošní� deváťáci pořádně roztočili. Po besedě se
studenty lékařské fakulty o zubní� hygieně pořádané pro
první� stupeň se uskutečnila podobná akce v letošní�m
roce pro stupeň druhý. Velkým zpestření�m bylo
mobilní� planetárium v podobě stanu ve tvaru kopule,
které postavili v tělocvičně školy plzeňští� atronomové.
Děti se v něm po skupinách seznámily s hvězdnou
oblohou. Ž� áci pátého a šestého roční�ku se zdokonalili
v dopravní�ch předpisech a praktických činnostech
na dopravní�m hřišti ve Třemošné. Druháci si zahráli
stopovačku s opékání�m špekáčků. Velmi aktivně se
zapojili žáci do úklidu okolí� školy v rámci akce Den
Země. Naprosto ojedinělou akcí� byl projektový den
pro čtvrtou a pátou tří�du týkají�cí� se výuky finanční�
gramotnosti. Pod vedení�m zkušených pracovní�ků
z finanční� sféry si žáci sestavili rodinný rozpočet,
s kterým po určitou dobu fiktivně hospodařili. Je
potěšují�cí�, že si počí�nali velmi dobře.
Výchovný poradce s žáky devátého roční�ku
pravidelně navštěvuje úřad práce za účelem konzultací�
o volbě povolání�.
Zají�mavou a oblí�benou součástí� výuky
jsou tematické exkurze. Ž� áci navští�vili v Plzni
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synagogu, veletrh knih v Depu, pobočku Č� eského
hydrometeorologického ústavu, čistí�rnu odpadní�ch vod
a úřad práce. Ví�ce návštěv proběhlo rovněž v plzeňské
ZOO s řadou tematických programů. Zají�mavé informace
zí�skali žáci při návštěvě spalovny komunální�ch odpadů
v Chotí�kově. Tradiční� pražská exkurze zaměřená na
dějepis, nabí�dla návštěvu bývalého sí�dla Gestapa
a kostela Cyrila a Metoděje, v kterém se ukrývali
atentátní�ci na ří�šského protektora. V rámci spolupráce
se Střední� školou Kralovice absolvovali někteří� žáci
exkurzi do Š� kody v Mladé Boleslavi a do firmy Pöttinger
ve Vodňanech, kde se vyrábí� zemědělské stroje.
	Samostatnou kapitolou jsou školní� výlety,
ve kterých preferujeme poznávací� činnost spojenou
s turistikou a pobytem v pří�rodě. Ž� áci absolvovali
výlety do Mariánských Lázní� a Kynžvartu, na hrad
Š� vihov, do plzeňského podzemí�, na vánoční� trhy, pěší�
výlety do Nekmí�ře, okolí� Všerub a kolem boleveckých
rybní�ků. Stále populárnější� je trampolí�nové centrum
v Plzni.
Na základě pří�znivých zkušeností� se
cykloturistický kurz stal tradiční� akcí� naší� školy. Ten
letošní� se uskutečnil v námi dobře známé Třeboni.
Její� okolí� plné krásné pří�rody a památek je cyklistům
zaslí�bené. Tento kurz není� pouze sportovní� akcí�, ale
plní� i funkci kulturně poznávací�. Kurzu se zúčastnilo 16
žáků.
Lyžařský kurz se opět uskutečnil na Š� pičáku v hotelu
Sirotek. Počet žáků vzrostl oproti loňskému roku z 12 na
18 a výuka probí�hala na lyží�ch i snowboardu. Sněhové
podmí�nky byly velmi dobré a kurz splnil svůj účel.
Proběhla také beseda s pracovní�kem horské služby a
pěší� výlet do Ž� elezné Rudy. Pro následují�cí� školní� rok
s námi v Sirotku nepočí�tají�. Z tohoto důvodu opouští�me
po mnoha letech Š� umavu a vrací�me se do Abertam
v Krušných horách, kde je domluvená chata poblí�ž
krásného lyžařského střediska na Plešivci. Velký zájem
je o výuku bruslení�, zvláště mezi žáky první�ho stupně,
která se přesunula ze zimní�ho stadionu v Třemošné do
CCM arény v Plzni na Košutce. Ž� áci druhého a třetí�ho
roční�ku absolvovali pravidelný plavecký výcvik.
Velmi důležitá je účast žáků v soutěží�ch na jakékoli
úrovni. Tradiční� je účast v okresní�m kole dopravní�
soutěže mladých cyklistů. Družstvo mladší�ch cyklistů
se umí�stilo na 9., starší� cyklisté na 3. mí�stě. V okresní�m
kole florbalu v Horní� Bří�ze obsadily mladší� žákyně
v okresní�m kole 5. mí�sto, starší� žáci v okrskovém kole 4.
mí�sto, v okresní�m 7. mí�sto. V okresní�m kole atletického
čtyřboje v Kralovicí�ch se umí�stilo družstvo starší�ch
dí�vek na 7. mí�stě a starší�ch hochů na 9. mí�stě. Tradičně
se uskutečnil další� roční�k mikulášského čertovského
turnaje ve vybí�jené dí�vek, který jeho aktérky odehrály
převlečené za opravdové čertice, a jarní� maškarní�
turnaj smí�šených družstev v přehazované a kopané. Do
sportovní�ho klání� se dá zařadit také soutěž o nejlepší�
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Soutěžit se nemusí� pouze ve sportu. Zají�mavá
klání� se odehrávají� i ve vědomostní�ch soutěží�ch. 27
žáků se zúčastnilo školní�ho kola olympiády v Č� J, z nich
dva postoupili do okresní�ho kola bez další�ho umí�stění�.
Olympiádu z dějepisu absolvovalo 6 žáků ve školní�m
kole, olympiádu z anglického jazyka 12 žáků, do
okresní�ho postoupili dva s umí�stění�m na 9. a 14. pří�čce.
Pří�rodovědného klokana řešili osmáci a deváťáci.

SDH Všeruby

Mladí hasiči
V průběhu podzimu se mladí� hasiči zúčastnili
pěti soutěží�. První� z nich byla soutěž O pohár kolektivu
mladých hasičů Všeruby, která se konala 21. září� na
mí�stní�m fotbalovém hřišti. Soutěže se zúčastnilo 29
družstev. V bězí�ch na 60 metrů překážek změřilo
svoje sí�ly 94 závodní�ků. V kategorii starší�ch zví�tězilo
družstvo SDH Manětí�n, následované na druhém mí�stě
mladými hasiči z Horní�ho Hradiště a na mí�stě třetí�m
Horní� Bělou. Naše družstvo skončilo na pátém mí�stě
se ztrátou pouhých dvou bodů na medailovou pří�čku.

V mladší� kategorii zví�tězili mladí� hasiči z Ledec
následováni družstvy z Horní�ho Hradiště a Obory. Naše
družstvo stejně jako starší� skončili na mí�stě pátém.
V bězí�ch na 60 metrů překážek si z našich závodní�ků
nejlépe vedli v mladší�ch dí�vkách Barbora Š� iroká
s časem 19,53 sek. na 9. mí�stě. V kategorii mladší�ch
chlapců Dominik Balatý 21,15 sek. na mí�stě třetí�m.
Ve starší�ch dí�vkách zí�skala Nikola Eretová 4. mí�sto
časem 14,39 sek., za zmí�nku stojí�, že si všechna děvčata
zaběhla ve Všerubech svůj osobák.
Další� soutěží� byl Memoriál Miroslava Plaščiaka
v Ž� ichlicí�ch, zde z našeho sboru startovala dvě družstva
pří�pravky a dvě družstva starší�ch. V družstvu pří�pravky
dochází� každoročně k velké obměně dětí�, bohužel
z poslední�ho velmi silného roční�ku se do další� činnosti
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Dále proběhlo mezi páťáky vědomostní� klání� Soutěž
a vyhraj. Z 20 na 50 vzrostl počet účastní�ků tradiční�
soutěže Bezpečný internet, který organizuje Krajský
úřad Plzeňského kraje. Náš žák se v individuální�m
hodnocení� umí�stil na 1. mí�stě. Před vánoční�mi
prázdninami bylo pří�jemné hodnotit soutěž O nejlepší�
vánoční� stůl, protože se neposuzoval pouze vzhled, ale
i chuť kulinářských výtvorů.
Jaroslav Cafourek

v kolektivu mladých hasičů zapojily pouze dvě děti. I
přes krátkou pří�pravu zvládla obě družstva soutěž se
ctí�. V kategorii starší�ch startovalo 27 družstev, Béčko
skončilo na devátém mí�stě a Á� čko na mí�stě sedmém.
O týden později se v Tlučné konalo zahajovací� kolo 48.
roční�ku hry Plamen. Do soutěže se zapojilo 19 družstev
starší�ch a naše družstvo je po závodu požárnické
všestrannosti a štafetě požární�ch dvojic na průběžném
pátém mí�stě.
Velmi atraktivní� soutěží� je Nevřeňské noční�
bloudění�. Mladí� hasiči musí� na tří�kilometrové trati bez
použití� sví�tilen zvládnout 11 disciplí�n. Napří�klad hod
granátem, svinování� hadic na čas, určování� věcných
prostředků a mapových značek, vázání� uzlů, ošetření�
zraněného nebo překonání� lanové lávky. Atraktivita
soutěže se odráží� i na účasti. V kategorii pří�pravky
startovalo 11 hlí�dek, z toho dvě byly ze Všerub. V mladší�
kategorii bylo 29 hlí�dek a naše družstvo zí�skalo druhé
mí�sto. Druhé mí�sto si vybojovali i starší� v konkurenci
40 družstev.
Tradičně poslední� soutěží� v roce je Mikulášská
střelba na čerta v Ledcí�ch, tato soutěž se konala 1.
prosince po uzávěrce Všerubských listů. Proto výsledky
oznámí�me v pří�ští�m čí�sle.
Mimo soutěží� si mladí� hasiči užili o podzimní�ch
prázdninách prosluněný ví�kendový pobyt v historické
vojenské ubytovně ve Strašicí�ch. Navští�vili jsme
muzeum vojenského prostoru Strašice a Střední�ch
Brd. Pobyt byl ví�ce méně turistický, a tak mladí� hasiči
prošli okolí� Strašic, navští�vili Lesní� zámeček Tři Trubky
a Vodní� hamr v Dobří�vě, který je bohužel z důvodu
probí�hají�cí� rekonstrukce uzavřen. Cestou domů jsme
ještě vyšlápli na kopec Kotel u Rokycan a vystoupali
mí�stní� rozhlednu.
V současné době se mladí� hasiči připravují� na
Uzlařskou regatu, Zimní� Závod v Oboře a samozřejmě
také na kulturní� vystoupení� při Ř� ádné valné hromadě
našeho sboru.
Jednotka požární ochrany Města Všeruby
Od září� byla do dnešní�ho dne jednotka povolána
ke dvěma požárům. V neděli 8. září� na požár lesa u
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odbočce do Klenovic, po dojezdu na mí�sto bylo zjištěno,
že se jedná o planý poplach.
Velmi pozitivní� zprávou je zí�skání� kalového
čerpadla MINI CHIEMSEE B1100 včetně pří�slušenství�,
které bylo zakoupeno a předáno do uží�vání� jednotky
ke zvýšení� akceschopnosti, a předevší�m k ochraně
obyvatel při mimořádných událostech, napří�klad při
povodní�ch nebo pří�valových deští�ch. Zpráva je o to ví�c
potěšují�cí�, že prostředky na poří�zení� čerpadla ve výši
téměř 65 000,- Kč se podařilo zí�skat jako sponzorský
dar, jehož dárce si nepřeje, aby bylo jeho jméno
zveřejněno.
V ří�jnu členové jednotky spolupracovali
s firmou SMP CZ a.s. při zkouškách těsnosti nových

nádrží� čistí�rny odpadní�ch vod. Nejprve byly nádrže
napuštěny dálkovou dopravou vody z potoka, za
využití� požární� motorové stří�kačky a CAS 15 Man. Po
deseti dnech byla voda z nádrží� pomocí� CAS 15 Man a
proudových čerpadel ejektor opět odčerpána.
Ke zvýšení� akceschopnosti a součinnosti
jednotlivých složek IZS pořádala společnost Č� epro ve
skladu Třemošná taktické cvičení�. Naše jednotka byla
k tomuto cvičení� dle poplachového plánu přizvána.
Námětem cvičení� byl požár jedné z velkoobjemových
nádrží� s PHM. Naší� jednotce byl přidělen úkol v dálkové
dopravě vody a zároveň provádění� ochlazování�
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SK Všeruby – podzim 2019
Tak nám skončila další� část další� sezony. A
jak jsme se umí�stili? „A“ mužstvo okupuje v okresní�m
přeboru 9. mí�sto. Podzim nebyl až tak dle našich
představ, ale potýkali jsme se se slabší� hráčskou účastí�
na zápasech a i nedostatek tréninků se na některých
jednotlivcí�ch projevil. „Béčko“ se umí�stilo zatí�m na
3. mí�stě se ztrátou pouhých 3 bodů na první�ho, je
vidět, že kluky IV. tří�da baví� a daří� se jim. A co naši
nejmenší�? Ž� áci hrají� okresní� přebor starší�ch žáků a
po podzimu se umí�stili na 8. mí�stě se ziskem 3 bodů.
V této soutěži je znát každý rok věku hráčů a naši k těm
starší�m zrovna nepatří�. Ale je radost vidět, jak bojují�,
jak trénují�, nezbývá než vydržet a pořád makat, ono
se to obrátí� a vyhrávat budou. Ú�plně nejmenší� pouze
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okolní�ch nádrží�. Drobné nedostatky, které v průběhu
cvičení� nastaly, si velitel se členy jednotky vysvětlil po
pří�jezdu ze cvičení� tak, aby k nim při ostrém zásahu
nedocházelo.
Zmiňované akce byly vrcholem odborné
pří�pravy členů jednotky, závěrem roku ještě proběhne
test znalostí� jednotlivých členů. Od nového roku bude
odborná pří�prava opět zahájena dle instrukcí� GŘ� HZS.
Činnost SDH
	Sbor dobrovolných hasičů pořádal ve
spolupráci s městem Všeruby v Kulturní�m domě 13.
září� posezení� s Václavem Ž� ákovcem a Anou Volí�novou.
Akce se těší� stále narůstají�cí�mu zájmu. 21. září� se na
fotbalovém hřišti konala soutěž mladých hasičů, kde
se na pří�pravě podí�lel větší� počet našich členů, než
tomu bylo v předchozí�ch letech. V ří�jnu a listopadu se
vždy minimálně dva členové zapojili jako rozhodčí� při
soutěží�ch v Ž� ichlicí�ch, Tlučné a Nevřeni. Č� lenové našeho
sboru se opět podí�leli na organizaci Svatomartinských
slavností� a rozsví�cení� Vánoční�ho stromu.
Po uzávěrce proběhlo v KD Vánoční�
tvoření� spojené s Mikulášskou nadí�lkou, které bylo
v předchozí�m roce pochvalně kvitováno všemi
zúčastněnými. Věří�me, že tomu tak bylo i letos.
Mikulášská nadí�lka je předevší�m v režii družstva žen,
kterým se po velkém úsilí� a pravidelném tréninku
podařilo vybojovat 3. mí�sto v soutěži Poslední� káď,
která je pořádána jako Memoriál Mildy Pytlí�ka.
V současné době nás sbor připravuje
předvánoční� posezení� 20. prosince s Václavem
Ž� ákovcem, tradičně na Š� tědrý den Tekutého kapří�ka a
27. prosince Vánoční� zpí�vanou. Po novém roce Ř� ádnou
valnou hromadu, která bude volební�, proto vyzývám
členy, kteří� by se chtěli zapojit do činnosti sboru, že
mají� možnost se zapojit do činnosti výboru, pří�padně
vyšší�ch orgánů našeho sdružení� dobrovolných hasičů.

Jaroslav Frána
starosta SDH

trénují� mezi sebou a i na nich jsou vidět pokroky. A jak
se ří�ká, to nejlepší� nakonec. Naši staří� páni drží� v Lize
starých gard okresu Plzeň-sever po polovině soutěže 1.
mí�sto s náskokem 6 bodů na druhý tým a snad se blí�ží�
k vytouženému celkovému ví�tězství�, ale k tomu na jaře
ještě několik zápasů zbývá.
Kromě fotbalu jsme se věnovali i kultuře
a další�m záležitostem. V listopadu jsme letos již
podruhé uspořádali Fotbalový ples, zatančili jsme si,
pobavili jsme se, pro účastní�ky jsme připravili tombolu
s cenami v celkové hodnotě přes 20.000,- Kč. Možná se
někdo ptá, proč dva plesy v jednom roce? Vysvětlení�
je jednoduché, letošní� rok jsme pojali jako takové
překlenovací� období�, pří�ští� rok budeme při masopustu
pořádat maškarní� bál a na podzim (12. 12. 2020) se
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opět sejdeme na Fotbalovém plese. Uspořádali jsme
také několik rockových koncertů a v této naší� kulturní�
činnosti budeme i nadále pokračovat. Na léto (15. 8.
2020) plánujeme celodenní� festival pro celou rodinu
(dechovka, hry pro děti, obří� skákací� hrad, stará garda
Viktorie Plzeň, 5 rockových kapel atd.), ale zde záleží�,
zda nám pomůže i naše město a finančně nás v tomto
podpoří�.
Trochu jsme zvelebili naší� budovu na hřišti,
v kabinách, na chodbě a na WC jsme vyměnili některá
okna za nová plastová, poděkování� patří� našemu
členovi Zdeňku Oulí�kovi za výhodnou cenovou nabí�dku.
Co se týče našeho areálu, tak nás mrzí� rozhodnutí�
zastupitelstva města, které neschválilo rekonstrukci
dle zpracovaného projektu, a to i přes možnost zí�skání�
dotace z ministerstva školství� ve výši 70% z celkové
ceny. Je to velká škoda, mohli jsme areál posunout zase
o kousek výš a sportování� nás všech mohlo být na jiné,
lepší� úrovni.
V prosinci se někteří� z našich hráčů (R. Herák
ml., J. Herák, P. Mach, K. Bárta, J. Hyrát, M. Oulí�k)
zúčastnili celostátní�ho finále futsalového turnaje
Golden Tour v Ostravě. Naše hráče podporovala početná
skupina našich (jejich) fanoušků a našim fotbalistům se

podařilo postoupit ze skupiny do play-off, kde však v 1.
kole byli smolně vyřazeni.

9. Všerubská drakiáda
V neděli 3. 11. 2019 jsme se již po deváté sešli
na louce nad silnicí� na Kokořov, abychom vyzkoušeli,
jak nám létají� draci. Počasí� ze začátku nevypadalo nic
moc, ale nakonec se umoudřilo, přestalo poprchávat a
také začalo foukat. Ne nějak extra moc, ale na pouštění�
draků to stačilo.
Takže
můžeme
konstatovat, že 9.
Všerubské drakiády
se zúčastnilo celkem
79
registrovaných
účastní�ků většinou
dětského věku (ale
registrovaní� byli i
někteří�
dospělí�),
dle našeho odhadu
na louce za draky
pobí�halo možná i
200 osob. I přesto, že
se nemohli zúčastnit
všerubští� hasiči, kteří� vždy zajišťovali občerstvení�, tak
jsme nestrádali. Č� lenové spolku ProVšeruby připravili
pro dospělé svařák, pro malé čaj, každý si také ke konci
mohl opéct špekáček.
Před 15. hodinou jsme se pokusili překonat

Všerubský rekord z roku 2017 v počtu najednou
vypuštěných draků nad naší�m městem, tento rekord
je 58 draků. To se nám nepodařilo, do vzduchu se
povedlo najednou vypustit 52 draků, chybělo málo, tak
se pokusí�me opět pří�ští� rok, to by bylo, abychom těch
60 draků nedali.
V
průběhu
drakiády
nám
svého vlastnoručně
vyrobeného
draka
přinesly ukázat děti
z
naší�
mateřské
školky,
vyrobily
draka z pří�rodní�ch
materiálů. Moc se jim
povedl a tak jsme je
řádně ocenili, každá
tří�da dostala svůj
velký diplom, sladkou
odměnu a stavebnici
Lega, které jsme
následně ještě doplnili i o podložky na skládání� Lega.
Také jsme ocenili některé z pouštěčů draků.
Diplom a věcnou cenu dostali:
- Hanka Č� erná a Lí�da Zemanová za nej název draka
(tato kategorie byla oceněná pouze diplomem)

Spolek ProVšeruby

Všem
našim
členům,
fanouškům
a
spoluobčanům přejeme krásné a klidné prožití� svátků
vánoční�ch a hodně štěstí�, lásky a nejen sportovní�ch
úspěchů v roce 2020.
Václav Č� ervenka
člen výboru SK Všeruby

- 12 - Sebastian Greiner a Dominik Balatý za draka
s nejdelší�m ocasem
- Sofinka Halvová za nejoriginálnější�ho doma
vyrobeného draka
- Péťa Holovský za nejvýše létají�cí�ho draka
- Laurinka Ř� ezáčková za nejmenší�ho létají�cí�ho draka
- Honzí�k Hauvel za draka s největší�m počtem mašliček
- Honzí�k a Pepča Budákovi za nejkrásnější�ho doma
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vyrobeného draka
	Ú�plně na závěr jsme ocenili každého účastní�ka
pamětní�m dráčkem a také sladkou odměnou.
Poděkování� z mé strany patří� Kátě, Elišce,
Gábině a Vlastě za pomoc s organizací� na mí�stě a
Martinovi s Honzou za logistickou a stěhovací� podporu.
za spolek ProVšeruby
Vašek Č� ervenka

Lampionový průvod a další plánované akce
V listopadu jsme pokračovali v naší� tradici lampionových průvodů a v sobotu 23. jsme uspořádali pochod
zhasnutými Všeruby. Vycházeli jsme od kostela sv. Martina a přes celé město jsme došli až na fotbalové hřiště.
A zde vše pokračovalo strašidelnou stezkou odvahy, všude bylo slyšet strašidelné zvuky (omlouváme se těm
některým nejmenší�m, na které to bylo až moc strašidelné), ale vše nakonec dobře dopadlo. Ú�častní�ci vypili 20 l
svařáku, 10 l čaje, opekli 120 špekáčků a snědli 6 bochní�ků chleba. Celou akci jsme ukončili skoro sedmiminutovým
ohňostrojem a již osví�cenými Všeruby jsme se rozešli domů.
Poděkování� patří� strašidlům na strašidelné stezce, čarodějnicí�m vydávají�cí�m buřty a evidují�cí�m pří�tomné,
také osádce stěhovací�ho vozidla a osádce hasičského vozu za doprovod průvodu.
Na konec roku (21. 12. 2019) plánujeme promí�tání� letošní� filmové novinky Lví� král a zkusí�me uspořádat
silvestrovskou párty pro děti – hádejte kdy? No přeci na silvestra – 31. 12. od 16 hod v našem KD.
Všem přejeme krásné vánoce, pohodu, klí�dek a do Nového roku vstupte s dobrou náladou a ta ať Vám
vydrží� po celý rok 2020.
Vašek Č� ervenka
předseda spolku ProVšeruby

Ze života města a okolí

Do Plzně na „Miluji tě, ale…“ a do Všerub na „Brouka
v hlavě“
Do Měšťanské besedy se všerubští� občané autobusem
vydali 14. ří�jna. Představení� Miluji tě, ale… nemá pří�běhový
děj, ale bylo sestaveno z několika scének a hudební�ch čí�sel
na téma vztah muže a ženy. Tak jak jde život od počáteční�ch
schůzek a pří�prav na vysněné rande, přes budování� vážného
vztahu, následnou svatbu a manželství�. Objeví� se první�
problémy s tchýní� a tchánem, vidí�me, jak vztah ovlivní�
výchova dětí�. S  humorem je podaný náhled na únavu ze
stereotypu a závěrem se ubezpečí�me, že i v pozdní�m věku
máme šanci nají�t spří�zněnou duši.
Dne 23. listopadu pro změnu přijelo divadlo za
námi do Všerub. Ochotnický spolek Lužany nastudoval
ke svému stému výročí� divadelní� hru Georgese Feydeaua
Brouk v hlavě. Tato původem francouzská komedie má
rychlý děj, který je v jádru jednoduchý, ale dí�ky několika
omylům a nedorozumění� se situace výrazně zkomplikuje.
Hra je rozdělena do třech dějství�, kdy o přestávkách proběhla
náročná výměna kulis. Samotný děj je situován do Paří�že
na přelom 19. – 20. století�. V hotelu U galantní� kočičky má
být ověřena věrnost manžela paní� Marcely Champsboisy
a to momentálně indisponovaného Victora-Emmanuela.
Situaci komplikuje jeho dvojní�k, slaboduchý hotelový sluha
Buton a další� blí�zké osoby. Humorné situace skýtá i Victorův
bratranec Kamil, který špatně vyslovuje souhlásky. Nakonec
se vše vysvětlí� a dobře dopadne.
				
Viola Pešková, redakce

Kulturní dům nezahálí
Od
slavnostní�ho
otevření�
našeho
kulturní�ho domu uplynul 4. září� jeden rok. A
opravdu nezahálí�. Stří�dají� se zde jedna akce za
druhou. Nejen senioři si 13. září� přišli posedět
nebo spí�še zatančit při hudbě Václava Ž� ákovce
a Aničky Volí�nové. Hned druhý den v sále ví�řila
párty v rytmu devadesátek, kterou zorganizoval
spolek ProVšeruby. Následoval rockový koncert
skupiny Extra Band revival, konaný v tomto roce
již podruhé. 18. ří�jna patřil sál II. městskému plesu
pořádaným městem Všeruby. Hrála skupina Jenny
cz, sál byl naplněn taneční�ky a o půlnoci vylosovaní�
šťastlivci odcházeli s věcnými cenami. Ples
zpestřil profesionální� taneční� pár, jenž předvedl
ukázky klasických i latinskoamerických tanců.
Své umění� naučil i vybrané dobrovolní�ky z řad
hostů. Týden poté zde mí�stní� hudební� skupina
Antracit pokřtila své první� CD „Kecy“. Jako hosty
si pozvali skupinu Excalibur a Kreyson memorial.
V listopadu se konaly hned dva plesy za sebou.
2. listopadu SK Všeruby pořádal svůj ples, opět
s kapelou Handabanda, která výběrem repertoáru
kápla do noty nejednomu taneční�kovi. I zde se
losovala půlnoční� tombola. Pří�znivci myslivosti
si jistě nenechali ují�t Myslivecký ples pořádaný
Mysliveckým spolkem Chrančovice ve spolupráci
s SDH Všeruby. Večerem provázela kapela Václava
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Ž� ákovce. Zde byla tombola prodávána
v obálkách, každá obálka obsahovala 5 lí�stků,
jeden lí�stek výhra od sponzorů a čtyři do
slosování� o hlavní� ceny. A když myslivecký
ples, tak samozřejmě zvěřina – 3 x jelen Sika, 3
x muflon, 4 x prase, 10 x bažant a 20 x kachna
divoká. Ples byl beznadějně vyprodaný. Ani
pak si kulturní� dům neoddechl, pořádný nářez
se mohl zaží�t 29. listopadu na koncertě kapely
Brutus. A do konce roku nás ještě několik akcí�
čeká.
Viola Pešková, redakce

Do Prahy nejen za kulturou
Několikrát za rok pořádá Š� těpánka Walterová a Eva Brunerová
Baumová zájezd do divadla do Prahy. V listopadu pro všerubské
občany zajistily představení� Poprask na Laguně hrané ve Studiu

Dva. Komediální� talent herců Evy Holubové a Bohumila Klepla,
ale i ostatní�ch, zajistilo humornou podí�vanou po celý večer. Děj ze
slunné Itálie byl prošpikován hádkami, tahanicemi, sváry, rozchody a
usmiřování�m. Hlavní� úlohou soudní�ho úřední�ka bylo vyřešit situaci
ke spokojenosti všech, což se mu nakonec podařilo.
Ale nejen za kulturou nás organizátorky vyvezly. V září� mohli

jet i ti, kteří� divadlu zcela nepropadli. Výlet za Prahou historickou
a uměleckou se konal 28.9. Z Vyšehradu jsme obdivovali krásná
panoramata Prahy s Vltavou. Na Vyšehradském hřbitově jsme se
pozastavili u hrobu K. Č� apka, V. Buriana, W. Matušky a další�ch umělců.
Následovala zají�mavá prohlí�dka chodeb kasemat bývalé vyšehradské
pevnosti. Prošli jsme ostrov Kampa a u známé Lennonovy zdi nám
zahrál pouliční� muzikant. Netradiční� pohled na Národní� divadlo či
Pražský hrad se otevřel z vyhlí�dkové plavby po Vltavě.
					
Viola Pešková, redakce

Oslavili jsme sv. Martina
Svatomartinské slavnosti zahájil
Otec Vojtěch Selucký OP požehnání�m
městu a ví�nu a pří�pitkem se starostou a
občany města. První� kulturní� vystoupení�
patřilo Plzeňskému dětskému sboru.
Tento velmi početný sbor působí� již
od roku 1980. Svůj hlas mu propůjčily
i sestry Mí�ša a Alenka Reinwartovy.
Následovala
středověká
muzika
v podání� kapely Miritis, ví�ření� bubnu
a jejich zpěv jsme mohli slyšet ještě
jednou ve večerní�ch hodinách. Ú�směvy
na tváří�ch diváků vyloudili Flying
boys, gymnastičtí� nadšenci z Kolí�na, se
svojí� groteskou. Nám již známá kapela
Majklband zahrála stří�davě folk, rock a
country. Nejmenší� diváky zcela ovládla
Culinka a její� tancohrátky a veselé
pí�sničky. Akustická folk-rocková kapela
Š� oury roury vyplnila další� hodinku ze
slavností�. Následovala dixielandová
kapela Brass band z Rakovní�ka. Pánové
v námořnických oblecí�ch zpí�vali
humorně laděné vlastní� i převzaté texty a
udrželi dobrou náladu po zbytek večera.
Během dne bylo k dispozici několik
stánků s občerstvení�m a s drobným
upomí�nkovým zboží�m. Výstava veteránů
a sportovní�ch aut s malým občerstvení�m
nás čekala v bývalém autoservisu u
potoka.
„Jsem rád, že se nás na
slavnostech sešlo tolik lidí�, snad si každý
našel to své. Taková akce je na pří�pravu
velmi náročná, takže velký dík patří
všem organizátorům celého dne, dí�ky
všem, kteří� se ví�ce či méně zasloužili o
zdárný průběh slavností�. Vše proběhlo
v naprostém pořádku,“ poděkoval
starosta.
Viola Pešková, redakce

- 14 Jak jsme nebyli překvapeni na jednání našeho
zastupitelstva
V loňském roce se nám na jednání� zastupitelstva
o rozpočtu na letošní� rok podařilo pro naše občany a
sportují�cí� mládež do rozpočtu zařadit částku ve výši
200.000,- Kč na zpracování� projektu k modernizaci
areálu fotbalového hřiště s tí�m, že kdyby se vyskytla
možná dotace, tak abychom byli připraveni tento záměr
zrealizovat. Tehdy jsme zajásali poprvé.
Během letošní�ho roku se nám povedlo tento
projekt zpracovat (byli jste průběžně informováni
v předchozí�ch Listech) a v polovině měsí�ce ří�jna i
projekt dokončit. V té době jsme zjistili, že v měsí�ci září�
vypsalo ministerstvo školství�, mládeže a tělovýchovy
(dále jen MŠ� MT) investiční� výzvu o podání� žádostí� o
investiční� dotace pro TJ/SK a Ú�SC na obnovu a rozvoj
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sportovní�ch zaří�zení�. Výše dotace pro TJ/SK byla od 4
do 15 mil. Kč s minimálně 30% spoluúčastí� žadatele,

termí�n pro podání� žádosti byl 31. 10. 2019. Tehdy jsme
zajásali podruhé. Ihned jsme kontaktovali MŠ� MT, zde
jsme si telefonicky ověřili, že náš projekt by spadal do
této výzvy, a že bychom pravděpodobně dosáhli na 70%
pokrytí� nákladů právě z této dotace. Pro podání� žádosti
o tuto dotaci zbývalo jediné – zastupitelstvo města
by muselo přijmout usnesení�, kterým by souhlasilo
s poskytnutí�m finanční�ch prostředků z vlastní�ho
rozpočtu do 100% nákladů akce. De facto se jednalo
pouze o administrativní� úkon potřebný pro podání�
žádosti. Tehdy jsme zajásali potřetí, ale to už bylo
naposledy.
S  tí�mto jsme šli dne 21. 10. 2019 na jednání�
zastupitelstva, kde jsme pří�tomné zastupitele s naší�m
požadavkem seznámili. A už jsme nejásali. Dozvěděli
jsme se např., že když zrekonstruujeme asfaltové hřiště
na hřiště s umělým povrchem, tak rodiče nebudou
mí�t kde učit své děti jezdit na kole, nebo také že to
asfaltové hřiště stejně nikdo nevyuží�vá, že by bylo
lepší� zde postavit třeba skate park nebo něco méně
finančně náročného, někdo se také podivoval nad
tí�m, že by celý areál byl oplocen, jak by tedy mohl
být využí�vám veřejností� (na vysvětlenou k oplocení�
areálu: stejně jako každý takovýto sportovní� areál by
byl i náš oplocen /viděli jste někde někdy tenisový kurt
bez oplocení�?/, ale celý areál by byl volně pří�stupný
veřejnosti), nebo jsme se dozvěděli, že provedení� a
zpracování� tohoto projektu bylo zastupitelstvem
schváleno vlastně jen kvůli tomu, abychom zjistili, kolik
by realizace a modernizace sportovní�ho areálu stála
peněz. Dle přiloženého projektu byla vyčí�slena cena
multifunkční�ho sportoviště včetně sociální�ho zázemí� a
ostatní�ch ploch (terasa, parkování�) na částku 6,826.00
Kč bez DPH (v případě poskytnutí dotace ve výši 70%
by MŠMT přispělo částkou ve výši 4.778.200,-Kč bez
DPH, SK Všeruby, resp. město Všeruby by zaplatilo
2.047.800,- Kč bez DPH). Jediným argumentem, se
kterým jsme mohli na jednání� zastupitelstva souhlasit,
bylo to, že město potřebuje pení�ze i na jiné věci, zejm.
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na rekonstrukci naší� MŠ� (škoda, že na MŠ� vedení� města
zapomnělo při pří�pravě rozpočtu na rok 2020) a také
to, že vše bylo hodně narychlo. Ale to tak při vyřizování�
dotací� prostě bývá, štěstí� přeje připraveným a my jsme
zrovna připraveni byli. Ale……….. Takže nakonec jsme
hlasovali, ze 13 pří�tomných zastupitelů byli 4 pro
(nezávislí kandidáti), tři se zdrželi a 6 zastupitelů
bylo proti.
Jak jsme psali v názvu článku, nebyli jsme
překvapeni výsledkem, doufali jsme, že všichni uděláme
vše pro to, aby nám Všeruby vzkvétaly a náš život zde

by mohl být aspoň o trochu lepší�. Myslí�me si totiž, že
by si občané Všerub a našich spádových obcí� zasloužili
takový multifunkční� sportovní� areál jednak pro své
vyžití� a také samozřejmě i pro rozvoj naší� sportovní�
mládeže. Vždyť tato modernizace hřiště a okolí� byl
jeden ze stěžejní�ch bodů našeho volební�ho programu.
TAK SNAD NĚKDY PŘÍŠŤĚ !!!!!!!!!!!!!

Jak jsme se nedohodli
Nově zvolení� zastupitelé přišli s chvályhodnou
iniciativou rozvoje sportovní�ho areálu ve Všerubech.
Protože se zastupitelé shodli na tom, že „lepit“ jednu
změnu ke druhé není� dobré, rozhodli se zaplatit
odborný projekt možného rozvoje, aby se měli podle
čeho rozhodovat. Iniciátoři začali pracovat a na
zastupitelstvo přinesli nejprve studii, která počí�tala
mino jiné s novou plochou s umělou trávou. V diskusi,
která se rozhořela, namí�tali mnozí� zastupitelé, že jednu
„umělku“ už máme u školy. A zatí�mco tato plocha není�
pří�liš využí�vána, na asfaltové ploše si kluci z prkének
snaží� dělat skate překážky pro skateboardy a kola.
Pochybovali o potřebě tenisového kurtu, který by
asi sotva mohl sloužit široké veřejnosti – tuto obavu
ostatně měli i u umělého povrchu. Debata nicméně
skončila bez konkrétní�ho závěru.
Na další�m zastupitelstvu předložili zastupitelé
Oulí�k a Č� ervenka hotový projekt. Sami tito zastupitelé
vyžadují� vždy, aby s dostatečným předstihem dostali
podklady pro jednání� zastupitelstva. Tento projekt
byl předložen až na zasedání�. Pravděpodobně
předkladatele tlačil čas, protože chtěli souhlas s tí�m,
že město požádá o dotaci až 70 % z programu MŠ� MT.
Celková cena areálu byla vyčí�slena na 6.826.000,- Kč bez
DPH. DPH činí� 1.433.460,- Kč. Pokud by tedy Všeruby
dostaly plných 70% dotace – což se většinou nestává
a procenta bývají� nižší� než nejvyšší� možná – zaplatily
by za tento areál 30 % ceny, tedy 2.047.800,- Kč a
k tomu DPH 1.433.460,- Kč, celkem tedy 3.481.260,-

Kč. To je ví�ce než 1/3 nemandatorní�ch výdajů letošní�ho
rozpočtu.
Pro všechny zastupitele je sportovní� areál
jednou z priorit – v poslední� době se zde investovalo
356.000,- Kč na dlažbu a schody, 413.000,- Kč na
závlahu, 30.000,- Kč na posezení�, 130.000,- Kč na hrací�
prvky, na letošek zastupitelé schválili jako každý rok
170.000,- Kč na údržbu hřiště, 94.000,- Kč na činnost
klubu, naví�c letos 300.000,- Kč na opravu osvětlení� a
150.000,- Kč na opravu plotu. Ale většina zastupitelů
vní�má, že ve Všerubech máme problémy se školkou,
problémy s malým vodojemem, že musí�me postavit
další� kanalizační� stoky a naví�c že Všeruby nejsou samy –
jsou zde okolní� obce se svými potřebami – u vědomí� toho
všeho odmí�tli zastupitelé během hodiny odsouhlasit
takovou investici do projektu, o kterém nejsou zcela
přesvědčeni. Vždyť nevyřeší�me-li napří�klad problém
s vodou – a ten bude jistě stát nemalé pení�ze – nebylo
by ani možné nové šatny tohoto projektu připojit na
vodovod.
Je dobře, že projekt vznikl – nastolil totiž
konečně reálná čí�sla a rozproudil diskusi, jak vlastně
chceme, aby areál vypadal, aby opravdu sloužil všem
a ne jen malé skupince sportovců. Jistě bude možné
ho po zralé úvaze postupně realizovat. Všichni si jistě
přejeme rozvoj Všerub, ale musí� být ke spokojenosti
všech, anebo alespoň většiny občanů.
			
Miroslav Falkenauer
zastupitel města

Václav Č� ervenka
Zdeněk Oulí�k
zastupitelé města

Poděkování
V jedné z přilehlých obcí� patří�cí�ch k městu Všeruby se žije lépe. V letošní�m srpnu byla zrekonstruovaná
cesta do obce Chrástov. Celá léta byla velice obtí�žně sjí�zdná nejen pro osobní� auta, ale i pro popeláře, poštu,
sanitky atd.
Dí�ky pracovní�kům firmy Kamí�nek se z této cesty stala vozovka, která může klidně konkurovat silnicí�m 1.
tří�dy.
Velký dí�k za toto patří� zastupitelům města Všeruby a zejména pak panu starostovi Michalu Vaňkovi.
Krauzovi z Chrástova
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CPOS Město Touškov
Den otevřených dveří
V ří�jnu proběhly Dny otevřených dveří� ve
všech Domech s pečovatelskou službou Centra
pečovatelských a ošetřovatelských služeb v rámci
celorepublikového Týdne sociální�ch služeb. Veřejnost
se mohla přijí�t podí�vat, jak služba funguje. Mnohdy
tyto dny provázely doprovodné události, jako posezení�
s klienty nad kávou, s hudbou nebo se promí�taly nové
dí�ly životní�ch pří�běhů – Drahokamy času. Klientům se
nová vyprávění� moc lí�bila.
Cena sympatie pro pečovatelku Jarmilu Sýkorovou
Dne 5. 11. 2019 se konalo ve Valdštejnském
paláci v budově
Parlamentu Č� R
již počtrnácté
udí�lení�
Cen
kvality
v
s o c i á l n í� c h
službách. Máme
tu čest sdělit,
že
po
pěti
letech zí�skala
další� naše pracovnice Cenu sympatie. Jmenuje se
Jarmila Sýkorová a pracuje již několik let ve středisku
Touškovsko. Jarmilka je zodpovědná a se srdcem na
pravém mí�stě. Pokaždé si najde čas, aby vyslechla

klienty i své kolegyně pečovatelky a ráda jim vždy
pomohla. Rozumí� si s lidmi, a tak jim to dává najevo
svou často dobrou a optimistickou náladou. Jsme
na naši Jarmilku náležitě pyšní� a moc jí� tento úspěch
přejeme.
Získali jsme Národní cenu v nejprestižnější
kategorii v rámci Národní ceny kvality České
republiky
Dne 27. listopadu se uskutečnilo předávání�
cen Národní� kvality ve Š� panělském sále na Pražském

hradě. Tato prestižní� ocenění� dostávají� každoročně
organizace a firmy veřejného i podnikatelského sektoru
a to na základě splnění� daných kritérií�, zda kvalitně
plní� potřeby klientů a zaměstnanců, podle toho, jaká
je jejich produktivita a efektivita a zda se jim daří� být
inovativní�mi.

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov uspělo v náročném programu
Excelence a převzalo si spolu s další�mi úspěšnými
subjekty v rozličných kategorií�ch na Pražském hradě
prestižní� ocenění�.Organizace se systematicky zabývá
zvyšování�m kvality svých služeb již od roku 2015.
Národní� cena kvality patří� mezi vůbec nejprestižnější�
ocenění� udělované organizací�m v Č� eské republice
a zí�skaná cena zcela bez pochyb dělá dobré jméno
Centru pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov. Dlouhodobě se snaží� být lí�drem v
oblasti kvality ve veřejném sektoru a ocenění� je tak
pro něj potvrzení�m toho, že své poslání� dělá nejen
dobře, ale vlastně v podstatě lépe než ostatní�. Klienti,
zřizovatel i spolupracují�cí� obce tak mohou vidět, že
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ani po první�m úspěchu v roce 2015 organizace neusnula na
vavří�nech a snaží� se být rok od roku lepší�m poskytovatelem
služeb i zaměstnavatelem.
A co nás čeká v prosinci?
V některých z Domů s pečovatelskou službou proběhne
vánoční� posezení� klientů a pracovnic, některé domy navští�ví� i
děti ze ZŠ� či MŠ� .
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb přeje
všem krásné a poklidné prožití� Vánoc, plné radosti. V novém roce
jen to nejlepší�, hlavně hodně zdraví� a spokojenosti.
Klára Krsičková, CPOS Město Touškov

Pozvánky na budoucí akce
20. 12. – 18:00 hod - Posezení� s Václavem Ž� ákovcem – KD - pořádá SDH Všeruby
21. 12. – 14:00 hod – Lví� král – promí�tání� filmu – kinosál KD – pořádá ProVšeruby
21. 12. – 21:00 hod - Kabát revival – KD – pořádá SK Všeruby
22. 12. – 18:00 hod – Vánoční� koncert skupiny Gutta + 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
31. 12. – 10:00 hod – Silvestrovský fotbálek – fotbalové hřiště -pořádá SK Všeruby
31. 12. – 16:00 hod – Silvestrovská párty pro děti – KD – pořádá ProVšeruby
25. 1. 2020 – 18:00 hod – Volební� valná hromada SDH Všeruby - KD

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 28. 2. 2020, předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na 16.
3. 2020.
Redakční� rada

PF 2020

Všem spoluobčanům a čtenářům přeje redakční� rada o Vánocí� ch rodinnou pohodu,
veselou náladu a klid. Do Nového roku všem
přejeme hlavně zdraví� , štěstí� a spokojenost
a také to, aby všechny vaše problémy v roce
2020 trvaly stejně tak dlouho jako vaše novoroční� předsevzetí� .
Za redakční� radu
Vašek Č� ervenka
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