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Slovo starosty
Vážení� spoluobčané,

zimní� období� pomalu a jistě končí�. Zima byla
letos mí�rná a dnů, ve kterých se pohybovaly teploty pod
bodem mrazu, bylo opravdu málo. Sní�h jsme
skoro neviděli vůbec.
O ví�kendu, kdy pí�šu tyto řádky,
proběhl masopustní� průvod. Masek bylo jako
tradičně velké množství� a tak bylo o dobrou
náladu postaráno. Masopustem začí�ná období�
pří�prav na Velikonoce. Velikonoce jsou neodmyslitelně
spojené s jarem. Asi se shodneme s většinou čtenářů,
když napí�ši, že toto období� nás všechny tak trochu
rozpohybuje. Jako do stromů proudí� mí�za, tak i do

Na slovíčko se starostou

našich tělí�ček jakoby proudila nová energie a my jsme
schopni vyrazit na zahrady, na procházky do pří�rody a
obdivovat jaro v jeho plné kráse. Přeji Vám všem jarní�
měsí�ce plné světla, energie, dobré nálady, zdraví� a
pohody ve Vašich rodinách.
Na závěr chci všechny pozvat 16. května na
městské slavnosti. Těšit se můžete na Waldemara
Matušku revival, dětský program paní� Rychterové,
vystoupení� dětí� MŠ� , skupinu Hašlerka a Pragtet, Black
Buřiňos a další� doprovodný program. Přijďte se všichni
pobavit na náměstí� ve Všerubech.
Váš starosta

Pane starosto, ve městě se stále něco děje. Jakou největší akci v současnosti město realizuje?
„Důležitou stavbou je intenzifikace Č� OV, která byla dokončena 14. 2. Do zkušební�ho provozu na jeden rok byla
uvedena 24. 2. Zají�mavostí� je, že než se obnoví� bakterie a celý cyklus začne opět fungovat, tak to trvá 7 dní�. V
nejbližší� době bude možné pro všechny občany včetně spádových obcí� vyvážet své splašky do svozové jí�mky. Svoz
bude možný po domluvě s okolní�mi zemědělci, kteří� vlastní� svozové zaří�zení�. Aby nedocházelo k jednorázovému
přetí�žení� jí�mky, bude nutno konzultovat vývoz se mnou, dáme jistě dohromady nějaký rozumný plán.“
Věž na kapli sv. Martina svítí do dálky. Jak pokračuje oprava?
„Na kapli sv. Martina probí�há úplná rekonstrukce střechy. Pokládá se nová krytina a věž zí�skala nový kabát
z měděného plechu. Střecha je téměř dokončená a začí�ná se s opravou střechy márnice. Č� ekáme v brzké době
předání� stavby. Kaple bude tí�m pádem zajištěna proti zatékání� a povede se nám stavbu zachovat pro další�
generace.“
Nezapomíná se na spádové obce? Co se děje mimo Všeruby?
„V zimní�ch měsí�cí�ch proběhla oprava komunikace v Klenovicí�ch k chatám. Je to úsek, kde jsou rodinné domy a
žijí� tam trvale občané. Komunikace je asfaltová. Mohu jen projevit přání�, aby silnice všem sloužila co nejdéle. Už
nebude docházet k ničení� vozidel vlivem rozbité vozovky.“
Je nějaké palčivé téma, kterým se v současnosti město zabývá?
„Ano, horké téma je rozší�ření� mateřské školy. Zastupitelé na svém jednání� v prosinci rozhodli, že se nechá
vypracovat studie, jakým způsobem by se dala navýšit kapacita MŠ� . Město nechalo zhotovit predikci vývoje dětí�
ve Všerubech a spádových obcí�. Z té vyšlo, že bychom potřebovali do budoucna jednu tří�du naví�c. To znamená, že
jsem zastupitelstvem pověřen, abych oslovil projektanty a zí�skal možnosti řešení�. Situace není� úplně jednoduchá
z hlediska předpisů a naří�zení� vlády.“
								
Viola Pešková, redakce

Z jednání zastupitelstva

Z jednání zastupitelstva Města Všeruby
Od poslední�ho vydání� Všerubských listů se zastupitelstvo našeho města sešlo dvakrát. 9. prosince za
účasti 15 zastupitelů a první� jednání� v roce 2020 se konalo 17. února, kdy bylo pří�tomno 14 zastupitelů, pan Oulí�k
byl omluven ze zdravotní�ch důvodů. Obě jednání� se konala v pří�sálí� kulturní�ho domu za pří�tomnosti několika
málo občanů, kteří� využili možnost být jednání� zastupitelstva pří�tomni.
Rozpočet města na rok 2020
Návrh rozpočtu byl po předložených návrzí�ch a diskusi doplněn o tyto částky: 300.000,- Kč – oprava
osvětlení� na hřišti, 150.000,- Kč – oprava oplocení� na hřišti, 100.000,- Kč – výbava do MŠ� Všeruby, 400.000,- Kč –
projektová dokumentace na stavbu MŠ� , 70.000,- Kč – herní� prvky do obce Klenovice.
Oproti tomu nebyla po diskusi a dí�lčí�m hlasování� do rozpočtu započtena částka 150.000,- Kč na festival
SK Všeruby, rada tento návrh projednala a doporučila částku ve výši 60.000,- Kč (pódium, TOI TOI). Pan Č� ervenka
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seznámil členy ZM s programem plánovaného festivalu. Program je koncipován pro všechny věkové kategorie
(senioři – dechová hudba, děti i střední� generaci). O obou návrzí�ch bylo hlasováno: 1) návrh poskytnout na festival
částku ve výši 60.000,- Kč: hlasování� pro: 5, proti: 1, zdržel se: 9. Návrh nebyl schválen. 2) návrh poskytnout na
festival částku ve výši 150.000,- Kč: hlasování� pro: 3, proti: 9, zdržel se: 3. Návrh nebyl schválen.
Celkový rozpočet byl schválen všemi hlasy jako schodkový. Plánované výdaje v celkové výši 43.346.000,Kč a v pří�jmové části celková částka činí� 33.976.000,- Kč, rozdí�l 9.370.000,- Kč bude dofinancován z finanční�ch
prostředků města. Podrobný rozpočet Města Všeruby je k dispozici na https://www.vseruby-mesto.cz/.
Veřejnoprávní smlouvy
V rozpočtu na rok 2020 byly odsouhlaseny pří�spěvky pro organizace z dotace Programu města Všeruby
v následují�cí� výši: Spolek Racek 16.000,- Kč, ProVšeruby 60.000,- Kč, SK Všeruby 94.000,- Kč, SDH Všeruby
75.000,- Kč, Bc. Š� těpánka Walterová 30.000,- Kč, Hospic Sv. Lazara 25.000,- Kč. Pro naplnění� všech zákonných
povinností� je nutné uzavří�t se všemi organizacemi, u nichž je částka dotace 60.000,- Kč a ví�ce, veřejnoprávní�
smlouvu.
Studie Mateřské školy Všeruby
Asi nejobsáhlejší�m bodem programu únorového jednání� bylo projednání� studie na výstavbu či rozší�ření�
MŠ� . Tento bod byl předjednán na pracovní� schůzce ZM od 18:00 hodin. Firma Projektstudio8 s.r.o. z Plzně, která
studii vypracovala, představila čtyři varianty s ohledem na prostor výstavby MŠ� . Po diskusi a zvážení� všech
možností� dospěli zastupitelé k rozhodnutí� rozpracovat pro další� řešení� variantu samostatně stojí�cí� MŠ� v prostoru
vedle školní�ho hřiště.
Prodej pozemků
Dle usnesení� z jednání� červnu 2019, kde byl schválen záměr o prodeji pozemků v Chrančovicí�ch, a byla
stanovena podmí�nka vybudování� pří�stupové cesty na všechny dotčené pozemky, rozhodli zastupitelé města o
prodeji pozemku v k. ú. Chrančovice o výměře 1716 m2 p. Š� edivému a pí�. Novákové. Dále bylo rozhodnuto o
prodeji pozemku v k. ú. Chrančovice o výměře 4623 m2 manželům Bubení�kovým.
Zastupitelé odsouhlasili
- Č� ástku 1.080.000,- Kč na vybudování� stezky od hřiště k nové zástavbě směrem na Kokořov včetně lávky
přes potok.
- Předčasné doplacení� úvěru u Č� eskomoravské záruční� a rozvojové banky ve výši 396.000,- Kč, kterým se
město zbaví� veškerých závazků, a naví�c oproti plánovaným splátkám ušetří� 60.000,- Kč.
- Ž� ádost p. Hartmana na změnu čí�slo 1. Ú�zemní�ho plánu města Všeruby, přičemž veškeré náklady
s poří�zení�m změny bude hradit žadatel v plné výši.
- Dodatek ke smlouvě o dí�lo – Č� OV Všeruby, mezi Městem Všeruby a SMP CZ, a.s. z důvodu navýšení�
kompletní�ch výztuží� došlo k navýšení� ceny.
- Souhlas k podpisu smlouvy o dí�lo na vybudování� splaškové kanalizace s firmou Dušan Bláha, Hornická
502, Zbůch, nabí�dková cena 1.299.074,06,- Kč bez DPH.
Jaroslav Frána
mí�stostarosta města

Mateřská škola

Vstup do nového roku
Do krásně kulatého dvací�tkového roku jsme v
naší� školce vkročili s velkým sportovní�m nasazení�m.
Děti pravidelně dojí�žděly na kurzy bruslení� na zimní�
stadion na Lochotí�ně. Zde pod vedení�m instruktorů
zvládly počáteční� nejistotu a postupně se zdokonalovaly.
Z nesmělých, sotva se na nohou drží�cí�ch nováčků, se tak
postupně stali zdatní� bruslaři. Na konci kurzů, již ani
jedno z dětí� nepotřebovalo hrazdičku a všichni obstojně
zvládali základy bruslení�. Doufáme, že budou alespoň
rekreačně spolu s rodiči tento sport zdokonalovat a
možná si ho i zamilují�. Protože jak všichni ví�me: „Co
se v mládí� naučí�š …“ Touto cestou bych chtěla také
poděkovat několika ochotným rodičům, kteří� s námi
trpělivě na kurzy dojí�žděli a pomáhali nám zvládnout

všechnu tu drobotinu, než jsme byli vůbec schopni se
na ledovou plochu postavit. Ještě jednou veliký dí�k za
trpělivost a propocená trička při zavazování� bruslí�,
navlékání� rukavic i řešení� drobných problémů.
Letošní� zima byla na sněhovou nadí�lku
opravdu skoupá, a tak jsme si tradiční�ch zimní�ch
radovánek neužili. Děti však pohyb potřebují�, a tak
jsme chodili do tělocvičny ZŠ� , kde měly děti prostor k
hrám a pohybovým činnostem. Zázemí� nám nabí�dla i
školní� knihovna, kde si děti mohly půjčit knihu podle
své volby. Předčí�tali jsme krátké pří�běhy a ukázky z
vybraných knih, prohlí�želi ilustrace a dozvěděli se
spoustu zají�mavých věcí�.
V únoru k nám zaví�tala divadelní� společnost.
Pro děti bylo připraveno představení� s názvem NA
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SEVER. Děti se proměnily v cestovatele a procestovaly
severské země, aby zachránily ví�lu Idunku. Pří�běh plný
pí�sniček a překvapivých dobrodružství� při plavbě na
lodi děti zaujal a s chutí� se
zapojily do děje.
Nejstarší� děti se
zúčastnily ve středu 26. 2.
PÓ�DIOVÉ� HO VYSTOUPENÍ�
MŠ� V KRALOVICÍ� CH. Pod
vedení�m paní� učitelky
Růžkové
si
připravily
taneček
na
melodie
pí�sně Náušnice z třešní�.
Vystoupení�
se
dětem
povedlo a zaslouží� velkou
pochvalu.
Ve čtvrtek 27. 2. se naše školka proměnila v
jeden velký maškarní� karneval. Děti si donesly spoustu
krásných masek a proměnily se v nejrůznější� postavy
z oblí�bených pohádek a filmů. V rytmu veselých pí�sní�
jsme tančili, zpí�vali, hráli hry a uží�vali si ten pravý
MASOPUST. Děti si den opravdu užily. Každé z dětí� si
vytvořilo svoji škrabošku, kterou si odneslo domů. Na
závěr jsme si udělali společnou veselou fotografii.
Masopustem končí� zimní� období�. Také my

Základní škola

3D tiskárna
V závěru roku 2019 škola obdržela
od bývalé paní� učitelky Jany Blechové a její�ho
manžela sponzorský dar, který jsme použili
na zakoupení� 3D tiskárny Průša a tiskového
materiálu. Tiskárnu už jsme začali použí�vat
ve výuce informatiky, kdy žáky seznamujeme
s technologií� 3d tisku a použí�vanými tiskovými
materiály. Ž� áci byli seznámeni s weby, kde je
možné stáhnout už hotové 3D modely, upravit je
podle svých požadavků a vytisknout. Samozřejmě
počí�táme i s vlastní�mi návrhy, až se s tiskárnou
ví�ce seznámí�me.
Václav Růžička

všichni se moc těší�me na jaro a první� sluneční� paprsky.

A JEŠTĚ SNAD POHLED DO BUDOUCNA...
Naše školka, pěkná školka,
rádi do ní� chodí�me. To jsou
první� slova naší� „školkové
hymny“. Ano, je to pravda.
Pravda je taky taková, že
by do naší� školky rádo
chodilo ví�ce dětí�, na které
není� bohužel dostatečná
kapacita. Jsme rádi, že se
zastupitelé města tomuto
problému postavili čelem
a podnikají� kroky k jeho
řešení�. Zatí�m jsme v prvotní�,
avšak důležité fázi. Určitě vše nebude ze dne na den, ale
bude... A je to krásná naděje. Těší�me se, že v průběhu
další�ch let snad vyroste nová budova, která pojme ví�ce
dětí� a sjednotí� všechna oddělení� v jeden celek. Vždyť v
našich dětech je budoucnost.
Postarejme se o to, aby své první� kroky do
života lidí� mohly proží�t v pěkném prostředí�, na které
budou vzpomí�nat.
Silvie Pražmová

Lyžařský kurz
Jako každý rok touto dobou, i letos žáci 2. stupně
ZŠ� Všeruby vyrazili na lyžařský výcvik. Oproti dří�vější�m
letům však nevyrazili směr Š� umava, nýbrž směr Krušné
Hory, přesněji řečeno Abertamy. Až do poslední� chví�le
s námi hrálo počasí� hru na čekanou. Sní�h se totiž
nedostavoval ani ve vyšší�ch polohách. Naštěstí� se týmu
Plešiveckého lyžařského areálu podařilo na poslední�
chví�li zprovoznit alespoň dvě sjezdovky a počasí� se během
týdne umoudřilo a nasněžilo alespoň pár centimetrů
prašanu. Děti si tak vyzkoušely doslova všechny lyžařské
podmí�nky. Zažily hustý déšť, silný ví�tr, silné sněžení�, ale i
krásné modré nebe s výhledy do krajiny. Jako obvykle byly
děti ve třech skupinách - pokročilí� lyžaři s paní� učitelkou
Tomanovou, lyžaři začáteční�ci s paní� učitelkou Kučerovou
a snowboarďáci s panem učitelem Č� apským. Na konci
týdne všichni byli schopní� sjet sjezdovku a věří�m, že
většina z dětí� našla v tomto pohybu zalí�bení�. Večery jsme si
zpestřili přednáškami o lyžařských centrech v Č� R, výukou
první� pomoci, výletem do cukrárny, diskotékou a hlavně,
netradičně, předávání�m pololetní�ho vysvědčení� v teplácí�ch
a teplým čajem na zahřátí� :) Letos opět děkujeme dětem za
bezproblémový týden plný pohybu, legrace a fajn zážitků. A
také děkujeme za pomoc paní� asistentce Bezpalcové, která
byla vždy po ruce a bez ní�ž by kurz také nebyl tak zábavný.
Ludmila Tomanová
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Beseda s autorkou
Březen je měsí�cem knihy, a proto na děti naší�
školy čekalo po návratu z jarní�ch prázdnin překvapení�
v podobě besedy se spisovatelkou Monikou Kudelovou.
Paní� Kudelová v úvodu dětem odpoví�dala na
dotazy, jako napří�klad jak se dostala k tak zají�mavé práci
a co vše obnáší�. Pak začalo „Kní�žkohraní�“, jak autorka
nazvala svůj pořad. Společně s dětmi se vnořila do
ří�še fantazie plné pohádkových bytostí� a zví�řátek, kde
proží�valy pří�běhy z knihy Vyjmenované pří�běhy.

Jak už sám název napoví�dá, kniha byla zároveň
učební�m materiálem, který má děti hravou a veselou
formou naučit vyjmenovaná slova.
A co na besedu napsaly děti ze 4. tří�dy?
„Nejví�c mě bavilo, že jsme v pohádkovém lese.“
„Setkání� s paní� spisovatelkou bylo úžasné. Lí�bilo se nám,
jak jsme s ní� pracovali.“
„Paní� spisovatelka byla milá a zábavná. Ilustrace v knize
byly krásné.“
Jolana Blechová

Činnost SDH Všeruby
Náš Sbor dobrovolných hasičů pořádal 7.
prosince Vánoční� tvoření� s Mikulášskou nadí�lkou.
Balí�ček si od Mikuláše a čertů převzalo ví�ce než 60 dětí�. Ve
spolupráci s městem Všeruby proběhlo před vánoční�mi
svátky posezení� s Václavem Ž� ákovcem a Anou Volí�novou.
Na Š� tědrý den proběhl již po několikáté Tekutý kapří�k,
předevší�m dí�ky počasí� bylo setkání� spoluobčanů s menší�
návštěvností� než v předchozí�ch letech.
V lednu se konala Volební� valná hromada SDH,
která zvolila výbor SDH ve složení�: starosta Jaroslav
Frána, velitel Jiří� Baum Havel, náměstek starosty Václav
Opatrný, hospodářka Majda Stará, vedoucí� kolektivu
MH Zdeňka Opatrná, referentka žen Eva Brunerová a
členové výboru Petr Hodina a Michal Vopat. Revizorem
SDH byl zvolen Květoslav Hodina. Tento výbor povede
činnost sboru v pří�ští�ch pěti letech. Valná hromada také
zhodnotila činnost v roce 2019, ze zprávy o činnosti
vyplynulo, že sbor pořádal nebo spolupracoval na 37
akcí�ch, mladí� hasiči se zúčastnili 15 soutěží� a dvou
ví�kendových výletů a
družstva dospělých se
zúčastnila čtyř soutěží�.
Naví�c zásahová jednotka
v průběhu roku provedla
10 školení� svých členů,
zasahovala
při
osmi
mimořádných událostech
a
pětkrát
vyjí�žděla
jednotka na žádost města.
Č� lenové JPO se zúčastnili
dvou taktických cvičení�.
Při pří�pravách akcí� sboru
a města, úklidu a údržbě hasičské zbrojnice členové
sboru odpracovali téměř 750 brigádnických hodin.
Další�ch 500 brigádnických hodin bylo odpracováno při
údržbě techniky, proplachu městské kanalizace a další�ch
činnostech spojených s činností� JPO města Všeruby.
Bohužel omezený počet aktivní�ch členů sboru
nám již nedovoluje větší� spolupráci na nejrůznější�ch
akcí�ch pořádaných další�mi spolky ve Všerubech, jak byli
spoluobčané v předchozí�ch letech zvyklí�.
V únoru se zástupci našeho sboru zúčastnili
valné hromady Sdružení� hasičů okrsku Všeruby
v Hůrkách, i zde proběhly volby do okrskového výboru.
Jako jednatel byl zvolen Jaroslav Frána. Jako zástupci
okrsku v okresní�m sdružení� byli zvoleni do odborné

rady mládeže Václav Opatrný a do Odborné rady ochrany
obyvatel Jiří� Baum Havel. Všem zvoleným přeji mnoho
úspěchů v jejich další� činnosti.

SDH Všeruby

Jednotka požární ochrany Města Všeruby
Konec roku byl pro členy jednotky klidný, od
ledna však jednotka byla vyslána ke čtyřem požárům a
jedné technické pomoci. První� dva zásahy 3. a 8. ledna
byly na požáry komí�nových těles v Chrančovicí�ch a
Kunějovicí�ch. 22. ledna se jednalo o požár kontejneru
na papí�r u bytovek ve Všerubech. K požáru došlo krátce
po třinácté hodině, kdy je převážná část členů jednotky
v zaměstnání�, proto i v tomto pří�padě nedošlo k výjezdu
jednotky do požadovaných deseti minut od vyhlášení�
poplachu. S tí�mto problémem se však potýká většina
dobrovolných jednotek. K požáru kontejneru je ještě
nutno dodat, že byl uhašen ještě před pří�jezdem jednotky
HZS Plzeň – Košutka starostou Města Všeruby Michalem
Vaňkem pomocí� přenosného hasicí�ho pří�stroje. Č� lenové
naší� jednotky následně zbytky shořelého kontejneru
odvezli do sběrného dvora.
Další� mimořádná událost
byla 10. února v rámci
zásahů při orkánu Sabine.
Jednalo se o odstranění�
stromu
padlého
na
telefonní�
vedení�
při
cestě
do
Klenovic,
při výjezdu provedla
jednotka
odstranění�
několika další�ch větví�
v katastru města Všeruby
a na komunikaci od Lí�šťan
směrem na Pernarec. Poslední�m výjezdem byl požár
hlášený v obci Chrančovice, po dojezdu na mí�sto zásahu
bylo zjištěno, že se jedná o nedovolenou likvidaci odpadu,
při kterém byl v obci u domu č. p. 17 pálen nejen starý
dřevěný plot ale i části automobilů jako autosedačky,
výplně dveří� a kabeláž. Zjištěný stav byl postoupen
k další�mu řešení� ORP Nýřany odboru životní�ho prostředí�.
S ohledem na tuto událost si dovoluji připomenout
podmí�nky pro pálení�. Mí�sto pro rozdělování� ohně musí�
být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, tzn.
ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným
jakýchkoliv hořlavin (suchý travní� porost, stromy a keře,
včetně kořenových systémů atd.), mí�sto pro rozdělávání�
ohně musí� být dostatečně vzdálené od vzrostlých

- 6porostů. Spalování� by měla být pří�tomna alespoň
jedna osoba starší� 18 let, k rozdělání� ohně nesmějí� být
použity hořlavé kapaliny (benzí�n, nafta apod.). Předem
je třeba zajistit prostředky k provedení� prvotní�ho
hasební�ho zásahu, např. hasicí� pří�stroj, kbelí�k s vodou,
pí�sek. Dodržovat zákaz
pálení jiných látek než
přírodního
původu,
např.
pneumatiky,
staré dřevo opatřené
nátěrovými
hmotami
atd. a po ukončení� zajistit
dohled
do
úplného
vyhasnutí�.
Od ledna byla
opět zahájena odborná
pří�prava členů jednotky v rozsahu 40 hodin. Na
pravidelnou OP organizovanou Hasičským záchranným
sborem se chystají� i strojní�ci a velitelé naší� jednotky.
Mladí hasiči
Poslední� soutěží� mladých hasičů v roce 2019 byla
Mikulášská střelba na čerta v Ledcí�ch. Tradičně se stří�lelo
z luku, foukačky a vzduchovky. Jediným zástupcem
našeho kolektivu, kterému se podařilo v konkurenci
250 závodní�ků prosadit, byla Laura Maškovská, které
se podařilo zví�tězit ve střelbě z foukačky. V soutěži
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družstev skončili starší� na mí�stě patnáctém a mladší�
obsadili mí�sto čtvrté.
V lednu mladí� hasiči přednesli svoji zprávu na
volební� valné hromadě našeho sboru a zhodnotili tak
svoji činnost v uplynulém roce 2019. První� soutěží� roku
2020 byl Zimní� závod
v Oboře. Soutěž s ví�ce
než čtyřicetiletou tradicí�
v únoru prověřuje na
sedmnácti stanoviští�ch
umí�stěných na přibližně
pětikilometrové
trase
v terénu Oborských lesů
schopnosti a znalosti
mladých hasičů. Letos
se na start postavilo
téměř 300 závodní�ků. V kategorii pří�pravka startovala
ze Všerub dvě družstva a náročnou trasu zvládly děti
skvěle. V kategorií�ch mladší�ch i starší�ch žáků Všerubská
družstva zí�skala bronzové medaile.
V současné době se mladí� hasiči připravují� na
soutěže v Ú�něšově a Městě Touškově a také na kulturní�
vystoupení� při shromáždění� delegátů SDH okresu Plzeň
- sever.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

Z činnosti SK Všeruby – prosinec 2019 – březen 2020
Rok 2019 je již minulostí� a jak jinak ho lépe uzavří�t než silvestrovským fotbálkem. Počasí� nám přálo a na
hřišti se sešel rekordní� počet účastní�ků, mohli jsme hrát na celé hřiště. Někteří� si současně zahráli i nohejbal na
asfaltovém hřišti. Již od rána jsme připravovali tradiční� svařák a o tom, že se povedl stejně jako každý rok, svědčí�,
že nezbyla ani kapka. Po fotbálku bylo připraveno i menší� občerstvení� v hospodě, kde se každý mohl nají�st a napí�t.
Nový rok začal stejně jako ty předchozí�, bylo potřeba plánovat další� akce, zajistit tréninky pro naše družstva
a nadále zkvalitňovat zázemí�. Poté, co se vyměnila stará okna za plastová, bylo potřeba okna začistit a letos nás čeká
malování� celé budovy. Další� zkvalitnění�m zázemí� bylo určitě oprava stávají�cí�ch světel na hřišti tak, aby se mohlo
trénovat i ve večerní�ch hodinách. Nyní� je osvětlená celá půlka hřiště a nebude hrozit, že se stane nějaký úraz. Dvě
světla naví�c byla natočena na dětské hřiště a lze je ovládat samostatně bez ohledu na světla na fotbalovém hřišti.
V únoru se ještě strhnulo celé oplocení� areálu, a v nejbližší�ch dnech se bude instalovat pletivo nové.
Ke konci února se konala každoroční� valná hromada, účast byla velmi slabá, ale to už asi bývá zvykem
i v okolní�ch klubech. Myslí�m si, že je to škoda, protože tam se většina členů může dozvědět, jak si klub vede po
sportovní� stránce, jak si vedeme finančně, co se plánuje a jak si vedla naše mužstva a ženy za předcházejí�cí� rok.
Na konci roku nás bylo celkem 154 členů, vzhledem k tomu, že někteří� se na hřišti ani neukazují� nebo ani neplatí�
pří�spěvky, tak byli vyškrtnuti ze seznamu členů a nyní� máme 135 členů.
Takto budeme pokračovat i pří�ští� rok. Příspěvky je
možné zaplatit komukoliv z výkonného výboru převážně
na trénincích každé úterý a čtvrtek nebo v dnech zápasů.
Musí�m ří�ct, že jediný, kdo má vždy včas zaplaceno, jsou naše děti
a členové, co pravidelně chodí� na Valnou hromadu.
Tí�m nám únor ještě neskončil a stihli jsme 29. února
uspořádat masopust. Sraz masek byl jako každý rok v 7 hodin,
ale tentokrát v KD Všeruby. V 9 hodin proběhl svatební� obřad
na náměstí� před úřadem, kde starosta města oddal Filoménu
Nedalovou a Giussepeho Přecechtěla na masopustní� sobotu a
zároveň nám předal klí�če od města pro tento den. Masek se sešel
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hojný počet např. muchomůrky s hřibem, kovbojové,
včely, sprchový kout se sprchovým gelem, indián a
další�. Průvod městem jsme zdárně ukončili kolem půl 7
večer a nachodili po městě kolem 15 km. Po poslední�m
domu jsme zamí�řili zpět do KD, kde byla již připravená
gulášová polévka od Rubášů, za kterou jim samozřejmě
mnohokrát děkujeme.
Většina masek zůstala v KD na pokračují�cí�
maškarní� bál, někteří� se šli převléct jen do jiné masky
a jsme rádi, že dorazili i další� a povedlo se vytvořit
skvělou atmosféru. K tanci nám hrála skupina Sortiment.
V průběhu bálu jsme ocenili naše nejmenší�, kteří� s námi
chodili téměř celý den (Tomášek Balví�n, Viktorka Š� iárik,
Natálka a Rozárka Pláškovy), ocenili jsme i nejlepší�

skupinovou masku a to byly Muchomůrky (naše ženy).
Nejlepší� masku masopustu vyhrál Sprchový kout
(Hanka Č� erná), kategorii nejví�c vysmátá maska vyhrála
Anička Kňákalová, nejlepší�m nováčkem v průvodu byla
vyhlášena Mí�ša Š� iárik a jako nejkrásnější� masku večera
na bále jsme vybrali Avatara Katky Němcové.
Co se týče mužstev, tak muži zatí�m trénují�
čtvrtek, neděle a 5. 3. odjí�ždí� na soustředění� do Rybní�ka
u Domažlic. Starší� žáci chodí� úterý a čtvrtek na UMT
vedle školy a 12. 3. odjí�ždí� na soustředění� do Plánice u
Klatov. Naše nejmenší� naděje zatí�m chodí� každý pátek do
tělocvičny školy.

ProVšeruby v akci
Rok 2019 jsme uzavřeli 1. dětskou silvestrovskou
párty. Finančně byla tato akce uspořádána dí�ky
dobrovolným pří�spěvkům, které od Vás dostáváme na
našich akcí�ch. Vše tedy bylo
financováno jen a jen dí�ky
Vám, takže za to vlastně
velké dí�ky všem od všech
dobrovolných přispěvatelů.
Sešli jsme se tedy na
Silvestra v 16 hod v kulturní�m
domě. Sál byl plný, pří�sálí�
také, na parketu se dvě
hodiny řádilo – tancovalo,
blbnulo, soutěžilo (někdy
i s rodiči, někdy i rodiče
samotní�), hledali jsme poklad
a prostě jsme si to uží�vali. Bar byl otevřený a poskytoval
občerstvení� za ceny lidové, neřku-li nákupní�. Sice jsme
program ukončili v 18 hod, poslední� účastní�ci dětského
věku domů odcházeli ale až kolem 22 hod, úctyhodný
výkon.
První� akcí� roku 2020 bylo odpoledne

s kouzelní�kem, které se konalo v neděli 8. 3. Vědomi
si toho, že se jedná o mezinárodní� den žen, tak při
vstupu každá maminka či babička od nás dostala malou
sladkost, děti byly odměněny při odchodu. A kouzelní�k
se činil. Hned první�m
kouzlem vyrazil všem dech –
nad hlavami dětí� se objevila
živá holubička. A nebylo
to poslední� živé zví�řátko,
postupně došlo i na živého
hada či králí�čka (se všemi
těmito zví�řátky se nakonec
nejen děti mohly pomazlit i
vyfotit). Takže za nás super
a i ohlasy zúčastněných nás
opět nabudily do další� sezony
našeho působení� – jedeme již
desátou sezónu.
A co náš čeká v nejbližší� době? 5. 4. uklidí�me
Všeruby, a pokud virus dovolí�, tak 18. 4. si dospělí� zařádí�
na devadesátkách (s půlnoční�m překvapení�m).
za ProVšeruby
Vašek Č� ervenka

Za SK Všeruby Jiří� Balví�n

Spolek ProVšeruby

Ze života města a okolí

Majitelé psů slušní a ti druzí
Ke dni 19. 2. 2020 je ve Všerubech přihlášeno 219
psů (k tomu obec Chrástov 14, Popovice 16, Kokořov 18,
Radimovice 21, Chrančovice 20, Klenovice 24 psů). Poslední�
dobou vzrostl počet domácností�, které si pořizují� psa, naví�c
velká plemena. Vlastnit čtyřnohého miláčka je radost. Co už
taková radost pro ostatní� obyvatele města moc není�, jsou
všudypří�tomné psí� exkrementy. Věří�m, že většina majitelů
psů po svém čtyřnožci exkrementy uklí�zí�, ale i tak napří�klad
cesta ke kulturní�mu domu je dlážděná „nášlapnými minami“
a i to je vizitka města. Proto vysí�lám VELKOU PROSBU
majitelům psů: „Buďte, prosí�m, ohleduplní� ke svému okolí�
a nenechávejte psí� hromádky na veřejných prostranství�ch.
Vděčni budou všichni, kteří� vedle vás žijí�.“
				
Viola Pešková, redakce

Adventní období
Rozsví�cení� stromku 1. 12. 2019 zahájilo
advent. Vpodvečer se na náměstí� sešel velký počet
přihlí�žejí�cí�ch. Č� aj, svařák i drobné pečivo je na této akci
již samozřejmostí�. Své vystoupení� zde předvedly děti
ze zdejší� mateřské školy, které za odměnu obdržely
čokoládového Mikuláše. Bohužel několik drobných
chybiček způsobilo špatný poslech těm, kteří� stáli dále
od hlavní� scény. Tato nepří�jemnost se probrala na 9.
zasedání� zastupitelstva a dojednalo se zlepšení�.
Druhé předvánoční� setkání� se konalo 7.
12. v kostele sv. Ducha. Zde zahrála skupina Jen Tet
oblí�bené vánoční� pí�sně a tradicionály. Š� koda jen, že
tento koncert nepřilákal tolik posluchačů, kolik by si
zasloužil.
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Další� setkání� 22. 12. bylo opět v kostele na náměstí�. Tentokrát zahrála plzeňská skupina Gutta. Pří�chozí� si
mohli domů odnést Betlémské světlo. To je plamí�nek, který putuje napří�č Evropou. Světýlko je zapáleno v mí�stě
narození� Ježí�še Krista v Betlémě. Loňský roční�k byl jubilejní�, tato tradice oslavila 30 let. Prostřednictví�m exilových
skautů a skautek se do Č� ech Betlémské světlo poprvé dostalo v prosinci 1989. „Do Všerub Betlémské světlo přiváží�
spolek Racek již 11 let. První� dva roky se předávalo na náměstí� u stromu, ve větru a dešti, další� rok v závětří� kostela.
A až následný rok jsme byli vpuštěni s Betlémským světýlkem do kostela sv. Ducha“, zavzpomí�nal David Běle.
								
Viola Pešková, redakce

Tříkrálová sbírka
Jako v mnoha jiných městech i
u nás proběhla Tří�králová sbí�rka. Tato
akce nabí�zí� možnost pomoci lidem
v nouzi. Pořadatelem a organizátorem
je Charita Č� eská republika a je největší�
charitativní� sbí�rkou v Č� esku. Letos
oslavila 20. výročí�. Kolední�ci jsou
dobrovolní�ci, kteří� věnují� svůj čas
pro dobrou věc. Ve Všerubech jsme
mohli zaznamenat anomálii, chyběl
třetí� kolední�k. „Nejsou lidi. Museli
jsme uzpůsobit i koledu a zpí�vat
„My dva králové jdeme k vám…“
vylí�čil úsměvnou zkušenost Miroslav
Falkenauer. V obvodu Všeruby,
Hunčice, Luhov, Lí�šťany se vybralo
okolo 12 tisí�c korun. Všem, kteří�
přispěli, děkujeme.
Viola Pešková, redakce

Za hranice všedních dní
Město Všeruby přispělo dotací� na kulturní� zájezdy do Prahy. V lednu
se uskutečnil výlet do divadla Studio Dva Malá scéna na představení� Hovory
o štěstí� mezi čtyřma očima od Patrika Hartla. Ve třech různých pří�bězí�ch
se nám představí� milenecké páry, které řeší� své problémy. Hlavní� roli zde
hraje nábytek Ikea. První� pří�běh je postaven na hesle Miroslava Plzáka
„zatloukat, zatloukat, zatloukat.“ Pár zde řeší� nevěru a situace skončí� celkem
předví�datelně. Druhý pří�běh je tzv. reality show, kdy jsou novomanželé
zavřeni pří�mo v obývací�m pokoji v domě Ikea. Ponorková nemoc vykoná své
a s tí�mto párem nemilosrdně zatočí�. To nejlepší� nakonec, třetí� pří�běh, kde
účinkuje homosexuální� pár s čivavou, skýtá řadu vtipných replik.
V únoru byli všerubáci vyvezeni na představení� Kutloch aneb I muži
mají� své dny, hrané ve Studiu Dva. Tato hra obsazena čtyřmi muži zvučných
jmen, každou chvilku rozesmála celé hlediště. Filip Blažek, Mojmí�r Maděrič,
Michal Slaný, Kryštof Hádek nastí�nili těžký úděl moderní�ho muže, který
je vláčen svou manželkou po nákupech. Ovšem tito čtyři pánové bojují� o
svůj čas a post pravého chlapa. V kotelně pod supermarketem, v kutlochu,
relaxují�, pijí� pivo, dí�vají� se na fotbal, rozebí�rají� své partnerky a zachovávají� si
důstojnost, aby ji pak mohli opět ztratit.
						
Viola Pešková, redakce

Vlaďka Altmanová

Zakázkové šití, opravy oděvů a šití
bytového textilu
Všeruby 416, tel: 734536050, Facebook: šitíčko u Vlaďky

Pozvánky na budoucí akce
Shromáždění� delegátů SDH okresu Plzeň – sever - 28. 3. v 9:00 hodin – KD
Dětský maškarní� bál - 29. 3. v 14:00 hodin – KD – pořádá SDH Všeruby
Ukliďme Všeruby – 5. 4. v 9:00 hod – KD – pořádá ProVšeruby
Devadesátky aneb párty v rytmu 90-tých let – 18. 4. v 20:00 hod – KD – pořádá ProVšeruby
Okrsková soutěž SDH v Hunčicí�ch - 18. 4. v 10:00 hodin
Posezení� s Václavem Ž� ákovcem a Annou Volí�novou – 24. 4. v 18:00 hodin – KD – pořádá SDH Všeruby a město Všeruby
Č� arodějný rej u hasičské zbrojnice - 30. 4. v 17:00 hodin - pořádá SDH Všeruby
Stavění� máje – 30. 4. v 16:00 hodin – náměstí� – pořádá SDH Všeruby a město Všeruby
Všerubská šlápota - 1. 5. v 9:30 – 11:00 hodin – u hasičské zbrojnice – pořádá SDH Všeruby
Všerubská běhna - 1. 5. v 14:00 hodin – u hasičské zbrojnice – pořádá SDH Všeruby
Memoriál Vendulky Fránové - 9. 5. v 9:00 hodin – stanice HZS Košutka
Městské slavnosti – 16. 5. – náměstí� – pořádá město Všeruby
Pouťová taneční� zábava – 30. 5. v 20:00 hod – KD – pořádá SK Všeruby
Dětský den – 6. 6. – fotbalové hřiště – pořádá SK Všeruby
Pohádkový les – červen (termí�n bude upřesněn) – les Lipovka – pořádá ProVšeruby
Muňári fest – letní� festival pro celou rodinu – 15. 8. – fotbalové hřiště – pořádá SK Všeruby
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