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Fotografie: Rodinné útoky - SDH Všeruby (29. 8. 2020, foto Jaroslav Frána), 1. školní� den v 1. tří�dě ZŠ� Všeruby (1. 9. 2020, V. Cibulková), Rozloučení� se školkou (červen 2020, J. Drahozalová), Nohejbalový turnaj (4. 7. 2020, Viola Pešková), Letní� rodinný festival
(15. 8. 2020, Václav Č� ervenka), Starší� pří�pravka SK Všeruby (červen 2020, archiv SK Všeruby), Taková „malá“ narozeninová oslava
(5. 9. 2020, Lucie Balví�nová)
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Slovo starosty
Vážení� spoluobčané,
tyto řádky pí�ši 1. září� a právě jsme ve škole přiví�tali naše nové žáky do první� tří�dy. Prázdniny jsou za
námi a doba dovolených taktéž. Doufám, že jste si v prázdninových měsí�cí�ch trochu odpočinuli a užili
si dovolené. Naše děti měly prázdniny podstatně delší� a tak nyní� doufám, že nás nečeká další� nemilé
překvapení� v podobě nějakých výrazných omezení� v důsledku koronaviru.
Nyní� Vás chci seznámit ze situací� ohledně zásobování� pitnou vodou. Na jednání� ve firmě Vodárna
Plzeň a. s. mi bylo sděleno, že náš 100 m3 vodojem už pro potřeby města nestačí� a tudí�ž Vodárna již
nebude realizovat nové vodovodní� pří�pojky. Požadavek Vodárny Plzeň zněl, abychom si vybudovali ještě
jeden vodojem a předali ho Vodárně. Po jednání� na krajském úřadě jsme se dohodli na jiném schůdnější�m řešení�.
Vodárna připraví� projekt, požádá kraj o dotaci na nový vodojem a město Všeruby a Vodárna Plzeň a. s. se rozdělí�
o zbylé náklady na stavbu. Dotace byla přidělena a nyní� čekáme na zastupitelstvo kraje, aby dotaci schválilo.
Ještě v letošní�m roce by měly začí�t práce na novém vodojemu, který bude mí�t objem 2x60 m3 a zároveň bude
osazeno čerpadlo na zvýšení� tlaku vody. Nový vodojem bude osazen vedle našeho starého. Počí�tejte proto prosí�m
se zvýšenou činností� za hřbitovem. Tato nepří�jemná situace by tedy neměla trvat dlouho.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří� se podí�leli na letní�m festivalu pro celou rodinu. Byl to krásný
den. A nám všem přeji krásný zbytek léta a barevný podzim.
Michal Vaněk
starosta města

Z jednání zastupitelstva

Ze zastupitelstva 15. 6. 2020
První� „pokovidové“ zasedání� zastupitelstva se sešlo v pří�sálí� KD 15. 6. a bylo pří�tomno 12 z 15 zastupitelů.
Účetní závěrka a Závěrečný účet města Všeruby za rok 2019
Zčásti formální�, ale podle zákona zásadní�, bylo schválení� účetní� závěrky a závěrečného účtu Města Všeruby
za rok 2019. Hospodaření� města a vedení� účetnictví� bylo dvakrát kontrolováno krajským úřadem a shledáno bez
chyby.
Nákup a prodej pozemků
Zastupitelé schválili prodej 1.535 m2 pozemku bratrům Gaierovým u jejich domů a koupilo od nich
pozemek 1.495 m2 pod novou cestou přes louku ke hřišti.
Luboši Mickovi prodali 417 m2 u jeho domu Radimovicí�ch a koupilo 108 m2 v naší� komunikaci
v Radimovicí�ch od Státní�ho statku Jeneč.
Dopravní obslužnost
Zastupitelé schválili dotaci 52.255,- Kč, kterou platí� město jako pří�spěvek na dopravní� obslužnost
(autobusy) a schválilo podpis smlouvy s Plzeňským krajem.
MAS Kraj živých vod
Starosta informoval zastupitele o novém programovací�m období� 2021 – 2027 Mí�stní� akční� skupiny Kraj
živých vod. Zastupitelé schválili, že město zůstane i v tomto období� členem této MAS.
Vodojem Všeruby
Starosta informoval zastupitele o dotaci na rozší�ření� vodojemu Všeruby. Dotace (50%) nebyla přiznána,
ale bude požádáno ve druhém kole, kde je poměrně dobrá vyhlí�dka schválení�. VAK již provedl výběrové ří�zení�,
byla vybrána firma BK-INVESTIS s. r. o. Plzeň a celková částka na výstavbu je 5.966.100,- Kč bez DPH. Pokud
bychom neobdrželi dotaci, muselo by se město podí�let jednou polovinou. I tak, s těžkým srdcem a s nadějí� na
obdržení� dotace, zastupitelé schválili tuto investici, která je pro další� rozvoj města zcela nezbytná.

Ze zastupitelstva 19. 8. 2020
O prázdninách se sešlo ještě jednou zastupitelstvo, aby schválilo tři nezbytné dokumenty – řád veřejného
pohřebiště, strategický plán rozvoje a poskytnutí� dotace na vodojem.
Rozpočtové opatření
Po zprávě o činnosti rady od minulého zastupitelstva předložil starosta rozpočtové opatření� č. 8/2020.
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V pří�jmech vypadlo celkem 1.900.000,- Kč na daní�ch, což bylo způsobeno „zastavenou“ ekonomikou následkem
opatření� proti ší�ření� kovidu 19. Od státu dorazil však kompenzační� pří�spěvek 1.971.205,- Kč. Další� pří�jmy byly
celkem 88.000,- Kč.
V nerozpočtovaných výdají�ch zastupitelé schválili 1.000.000,- Kč dotaci, kterou dá město Vodárenské a
Kanalizační� a. s. Plzeň jako spoluúčast na výstavbu nového vodojemu (celková hodnota je 6 milionů Kč), 60.000,Kč pro hasiče na nákup dýchací�ch pří�strojů a 100.000,- Kč na veřejnou zeleň (nákup drobného majetku a opravy).
Řád veřejného pohřebiště, strategický plán
Podle platné legislativy musí� mí�t město schválený Ř� ád veřejného pohřebiště, kterým se ří�dí� provoz na
hřbitově. Zastupitelé ho schválili, stejně jako Strategický plán Města Všeruby, což je zají�mavý dokument, který
sice není� závazný, ale ve své analytické části zkoumá výhody a nevýhody, jaké má město Všeruby. Podle toho pak
navrhuje, jakým směrem by se měl vyví�jet rozvoj Všerub. Jeho zveřejnění� je pří�liš obsáhlé pro tento článek, ale
stojí� za to si ho prohlédnout na webových stránkách města.
Vodojem Všeruby II
V návaznosti na jednání� minulého zastupitelstva schválili zastupitelé podepsání� smlouvy mezi Městem
Všeruby a VAK Plzeň o výstavbě vodojemu a poskytnutí� milionu na tuto akci.
Miroslav Falkenauer

Městský úřad informuje

Připomí�náme nájemcům hrobových mí�st povinnost zaplatit poplatek
z hrobového mí�sta za rok 2020, pří�padně 2021. Platbu je možné učinit na MěÚ� Všeruby
nebo po telefonické domluvě bezhotovostní�m způsobem. Ví�ce na tel. 377 915 476.
Akční předplatné jízdného v Plzeňském kraji
se vyplatí. Konečně existuje sleva i pro dospělé
cestující.
Cestují�cí� v Plzeňském kraji mohou využí�vat
mnoha zvýhodnění� v rámci přepravy autobusy, vlaky
či plzeňskou MHD. Pro běžné občany, kteří� ale už
nestudují�, jsou zdraví� a do důchodu mají� ještě daleko,
většinou žádné slevy nikdo nenabí�zí�.
Aby se ještě ví�ce podpořilo cestování� veřejnou
dopravou, nabí�zí� POVED (Plzeňský organizátor veřejné
dopravy) akční� předplatné, které je určené dospělým
cestují�cí�m, kteří� jinak nemají� nárok na žádnou slevu.
Ušetřit lze ve vnější�ch zónách, a to až 20 % z ceny. Akční�
předplatné se vyplatí� i v pří�padě, že cestují�cí� nejezdí�
každý den.
„Cestující ušetří v rámci jedné zóny při
předplatném na 30 dní 60 Kč. Například pokud cestující
jezdí z Kladrub do Stříbra a koupí si předplatné pro zónu
123 nejpozději tři dny před začátkem jeho platnosti,
zaplatí na 30 dní 280 Kč místo 340 Kč.“ uvádí� Martin
Fencl, dopravní� a marketingový specialista z POVED.
Akční� předplatné je možné využí�vat v celém
Plzeňském kraji, ve všech zónách IDPK (Integrované
dopravy Plzeňského kraje), včetně těch přeshraniční�ch.

Neplatí� ale pří�mo v Plzni. Cestují�cí� pro jí�zdu do Plzně
mohou využí�t zlevněného předplatného pro vnější�
zónu, v samotné Plzni pak ale už zaplatí� běžnou cenu.
V praxi to znamená, že pokud bude chtí�t
cestují�cí� cestovat v Plzeňském kraji, a to včetně Plzně,
např. 3 týdny na předplatné, aby si nemusel nikde
kupovat žádné jednotlivé jí�zdenky, tak si zakoupí� akční�
předplatné na dané 3 týdny, tedy např. od 1. 9. do 21.
9. 2020 a k tomu si dokoupí� běžné předplatné na jí�zdy
po Plzni. Cestují�cí� pak může dané tři týdny cestovat
pouze na jednu jí�zdenku (kartu) a naví�c ušetří�. Vše
lze jednoduše naklikat v e-shopu nebo za pomoci
odborní�ka nakoupit v prodejní�ch mí�stech Plzeňské
karty.
Cestovat za zlevněné jí�zdné lze jeden den nebo
i celý rok. Akční� předplatné je vždy svázané s Plzeňskou
kartou a je nutné mí�t ho dobité vždy alespoň tři dny
před požadovaným termí�nem. Je možné ho zakoupit
online přes e-shop Plzeňské karty, na prodejní�ch
mí�stech Plzeňské karty nebo v bankomatech Č� eské
spořitelny.
https://www.idpk.cz/cz/akcni-predplatne/
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Mateřská škola
Události z ukončeného školního roku a náš nový
začátek
Ohlédnutí� za koncem minulého školní�ho roku je
bohužel trochu jiné. Zejména proto, že provoz ve školce
byl dí�ky koronavirové infekci na nějaký čas přerušen
a dále po otevření� školky nebylo možné uskutečnit
plánované akce v plném rozsahu. Bohužel děti přišly o
společné akce jako plavání�, výlety a tradiční� rozloučení�
se školkou před prázdninami.
Provoz probí�hal do konce školní�ho roku jen
v hlavní� budově
školky.
Někteří�
rodiče
využili
d o b r o vo l n é
docházky a již si
nechali děti doma.
I tak jsme měli plně
naplněné dvě tří�dy.
V tomto období�
jsme s dětmi často
dělali
zejména
sportovní� a zábavné
aktivity
venku,
ale jen v areálu
školy. Všichni jsme
museli dodržovat
koronavirová
o p a t ř e n í� .
Uskutečnili jsme alespoň rozloučení� s předškolní�mi
dětmi. Toto rozloučení� proběhlo v rámci akce spaní� ve
školce. Letos jsme akci nazvali „Putování� za ztraceným
pí�rkem“. Děti opět čekala hra s plnění�m úkolů, společná
výroba dárků, promí�tání� filmu na dobrou noc a ranní�
odměny. Těšilo nás, že tradiční� dárek na rozloučení� se
školkou, pěknou dětskou knihu, přišel dětem předat
pan starosta.
Ukončení� školní�ho roku proběhlo jen v rámci

Základní škola

školky. Dětem jsme předali pamětní� listy a na památku
jsme se společně vyfotili. Předškoláci obdrželi
praktické batůžky třeba na pomůcky do školy. Provoz
v MŠ� pokračoval pro přihlášené děti prázdninovým
provozem v měsí�ci červenci. V srpnu byla MŠ� zavřena.
Je tu začátek další�ho školní�ho roku. Všichni se
těší�me na naše známé děti a také na ty nové, se kterými
jsme se kvůli koronavirové infekci nemohli osobně
setkat. Bohužel hned od začátku se opět musí�me potýkat
s některými opatření�mi, ale věří�me, že se situace
bude zlepšovat a
k žádnému větší�mu
omezení� nedojde.
Program v MŠ� bude
probí�hat
podle
nově
zvoleného
v z d ě l á v a c í� h o
programu,
který
jsme
nazvali
„Malovaný svět a
já ho chci uvidět“.
Motto
programu
máme „ve školce
nejsi nikdy sám“, tak
ať si děti společně
užijí� hodně zábavy
a
vzájemného
kamarádství�. Celým
školní�m rokem nás bude provázet naše Studánková
ví�la upravená podle roční�ch období�. I prostředí� v obou
budovách školky jsme se snažili obměnit a vylepšit.
Přeji všem zaměstnancům školky a hlavně všem
dětem, ať si pobyt ve školce společně užijeme ve zdraví�,
radosti, celkové pohodě a budeme moci uskutečnit
všechny plánované aktivity.
Jana Růžková

Zahájení nového školního roku
Konečně se po dlouhé době rozléhá po budovách školy hlahol žáků, kteří� se v nucené odmlce byli nuceni
učit doma. Samozřejmě, že první�m úkolem bude adaptace na školní� prostředí� a postupné zjišťování�, kolik
vědomostí� si kdo pamatuje z předchozí�ho školní�ho roku, a postupný přechod k nové látce. Naprostou novinkou
nového školní�ho roku jsou dvě první� tří�dy, které vznikly dí�ky velkému počtu zájemců. Z důvodu stěhování� a
další�ch okolností� se zvýšil i celkový počet žáků školy. Změny se projevily i v pedagogickém sboru. Dí�ky odchodům
na mateřskou dovolenou a do starobní�ho důchodu nás posí�lilo pět nových pedagogů a jedna asistentka. Š� kolní� rok
začí�náme v plném počtu, ale s pokračují�cí�mi problémy v podobě ší�ření� covidu. Š� kola se v rámci svých možností�
ří�dí� manuálem Ministerstva školství�, mládeže a tělovýchovy Č� R. Má dostatečné množství� hygienických prostředků
na dezinfekci rukou, prostor a předmětů. Vzhledem k velkému množství� žáků nebude úplně jednoduché od
sebe oddělovat jednotlivé skupiny. Proto žádám rodiče, aby vybavili své děti rouškami připravenými v tašce pro
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nejhorší� pří�pady a důsledně sledovali možné pří�znaky tohoto onemocnění� ve svých rodinách. Také aby omezili
své návštěvy školy na nejnutnější� mí�ru a když do školy přijdou, tak aby použili dezinfekční� prostředky. Přeji všem
hodně zdraví�, sí�ly a optimismu a věří�m, že se nám společně podaří� toto nepří�jemné období� zdárně překonat,
protože učitelé a žáci patří� do školy a ne za počí�tače nebo vysí�lačky.
Jaroslav Cafourek

SDH Všeruby
Mladí hasiči
I činnost kolektivu mladých hasičů byla
ovlivněna „pandemií�“. Schůzky kolektivu byly až do
června přerušeny. Pří�pravka své schůzky již před
prázdninami neobnovila. Družstva mladší�ch a starší�ch
stihla před prázdninami dvě soutěže. 13. 6. se v Letkově

konal 4. roční�k soutěže O pohár SDH v požární�ch
útocí�ch. Mladší� i starší� shodně obsadili 8. mí�sto
v konkurenci 40 družstev. O týden později se mladí�
hasiči zúčastnili Memoriálu Davida Mikešky v Lí�ní�ch.
Soutěžilo se opět v požární�ch útocí�ch, tentokrát však
s vloženými překážkami. Dopravní� vedení� muselo
procházet potrubí�m o průměru 60 cm a útočné proudy
musely být rozvinuty pod maketou kolejiště. I přes

„Odemykám 1. třídu ... „,
zaznělo při přiví�tání� žáků
první�ch tří�d. V letošní�m školní�m
roce byly po dlouhé době
otevřeny dvě první� tří�dy. Ž� áky
přiví�tal ředitel základní� školy,
zástupci města v čele s panem
starostou a tří�dní� učitelky. Ž� áci
dostali na uví�tanou pamětní�
list a drobné dárky. Odcházeli
spokojeni, s úsměvem a natěšeni
na další� školní� dny.
Tří�dní� učitelky
L. Dyková a K. Vyšatová

nedostatek tréninku se oběma družstvům podařilo
zví�tězit.
Od 2. září� se opět pravidelně konají� schůzky
pří�pravky každou středu od 17:00 hodin. V pondělí� a
ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin probí�hají� schůzky
družstev mladší�ch a starší�ch žáků.
Rodinné útoky
Již potřetí� pořádal náš sbor
akci Rodinné útoky - setkání� a malá
soutěž v požární�m útoku u hasičské
zbrojnice. Podmí�nky pro soutěžní�
družstva byly pouze dvě, minimálně
čtyři účastní�ci a jednomu musí� být
méně než 15 let. I přes nepří�znivé
počasí� se do soutěže přihlásilo 10
družstev. Soutěž proběhla ve dvou
pokusech. Jediným družstvem
mimo hasičský sbor byli RAJTÍ� CI,
kteří� obsadili výborné šesté mí�sto.
Ví�tězem se stalo družstvo Utopenci
časem 21,53. Při vyhodnocení�
všechny děti obdržely odměnu.
Odpoledne
jsme
zakončili
pří�jemným společným posezení�m.
Vyplavená hasičská zbrojnice
Ve čtvrtek 13. srpna v 19:00 hodin jsme zjistili,
že na WC v klubovně hasičské zbrojnice praskla hadice
pod umyvadlem pro připojení� vodovodní� baterie.
K úniku vody docházelo pravděpodobně od úterý. Za
dva dny došlo k zaplavení� podlahy v klubovně, kuchyni
a skladu v první�m patře a protečení� vody stropem do

- 6skladu, dí�lny, šatny a sociální�ho zaří�zení� v pří�zemí�.
V průběhu čtrnácti dnů od události probí�há sušení�
pomocí� vysoušeče a pravidelného větrání�, na kterém
se stří�dají� členové našeho sboru. O ví�kendu 21. – 23. 8.
proběhla brigáda, při které byly vyklizeny sklady a do
sběrného dvora odvezeny věci zničené vodou.
Po vysušení� bude nutné provést opravy a
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vybí�lení� vytopených mí�stností� a při úklidu zároveň
vytří�dí�me již nepotřebný materiál. S ohledem na to,
že práci provádí� členové sboru ve volném čase, je na
podzim o práci postaráno.
			
Jaroslav Frána
				 starosta SDH Všeruby

Zásahová jednotka
V minulém článku jsem vysvětlil rozdí�l mezi JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) a SDH (Sbor
dobrovolných hasičů). Dnes bych se chtěl věnovat působnosti JSDH Všeruby.
Výjezdová jednotka města Všeruby je zařazena v kategorii JPO III s povinností� výjezdu do 10 minut od
vyhlášení� poplachu, Krajským operační�m a informační�m střediskem (KOPIS). Jednotka zasahuje i mimo katastr
města Všeruby. Nejčastěji jednotka provádí� zásahovou činnost v katastru obce Všeruby a její�ch částech Chrančovice,
Chrástov, Kokořov, Klenovice, Radimovice, Popovice. Jednotka je vysí�lána na události podle Poplachového plánu
Plzeňského kraje. Dojezdová vzdálenost k mí�stu zásahu se odví�jí� dle závažnosti události (stupně poplachu).
Stupně poplachu jsou tři, stupeň se určuje dle velikosti požáru, ohrožení� osob a řady další�ch faktorů.
Naše jednotka využí�vá ke své činnosti a zázemí� areál hasičské zbrojnice v objektu č. p. 292, která je
majetkem města Všeruby. Hasičská zbrojnice je zároveň bezplatně poskytována k činnosti SDH Všeruby. V budově
je sociální� zázemí� členů, kuchyňka, šatna, umývárna a sál na provádění� výcviku a školení�.
Od června do srpna zasahovala jednotka u následují�cí�ch zásahů:
10. 6. – únik ropných látek sběrný dvůr Všeruby
18. 7. – požár čtyřkolka na poli Nevřeň
24. 7. – požár pole a balí�ků Kunějovice
31. 7. – požár lisu na balí�ky Všeruby
14. 8. – požár pole a balí�ků Lí�šťany
Jiří� Baum Havel
velitel JSDH Města Všeruby
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Z činnosti výkonného výboru SK Všeruby za červen
až srpen 2020
Hlavní� naší� letní� činností� byla pří�prava na
novou, snad nezkrácenou sezonu. Velkým oří�škem
bylo, jak naloží�me s našimi starší�mi žáky. Nakonec
zdravý rozum v našem okrese zví�tězil a letošní� sezonu

budou naše naděje hrát okresní� přebor v počtu 7+1.
Neboť nejen Všeruby trpí� nedostatkem této věkové
kategorie. Dále jsme do okresní�ho přeboru přihlásili

i starší� pří�pravku, všechny děti trénují� pravidelně
úterý a čtvrtky, dveře máme otevřené i pro další� dosud
nehrají�cí�. Družstva dospělých zůstávají� ve stejných
soutěží�ch jako v minulé sezoně a stejně tak i stará
garda se pokusí� konečně splnit přání� svému trenérovi
a vedoucí�mu a po dlouhých letech svoji Ligu vyhrát.
Důležitou zprávou je pro nás to, že naše mužstva nikdo
neopustil, povedlo se nám posí�lit – jako brankáře pro
„A“ mužstvo jsme „podepsali“ Dana Klečku, že to bude
výrazná posila (a to nejen na hřišti), už ukázal. Dále
jsme do našeho klubu zaregistrovali Michala Waltera,
Tomáše Vozku a také několik dětí�.
V srpnu jsme ve spolupráci se spolkem
ProVšeruby uspořádali nultý roční�k našeho dlouho
plánovaného rodinného festivalu. Trochu nám naše
plány narušil koronavirus a malý objem finanční�ch
prostředků, ale nakonec se asi podařilo. Uspořádali
jsme vlastně takovou velkou malou všerubskou pouť.
Děti se mohly vyřádit na bungee trampolí�nách a na
skákací�m hradu, zablbnout si s megabublinami, nechat
si pomalovat obličeje a ostatní� si od odpolední�ch
do pozdní�ch noční�ch hodin zařádili na taneční�m
parketu. V průběhu této akce ještě naši staří� páni
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ale nakonec se všichni sešli u piva. Poděkování� z naší�
strany patří� našim hlavní�m partnerům – společnostem
Inselekt, Kalikovský mlýn, Interstav a Polypress.
Děkujeme i městu Všeruby za uhrazení� několika faktur
(Toi Toi, podium, Nýřaňanka). A hlavně děkujeme
několika kamarádům a známým, kteří� nám s organizací�
této akce pomohli a přiložili při pří�pravě a při úklidu
ruku k dí�lu. A už plánujeme další� roční�k, vypadá to, že
„fesťák“ bude ještě větší�, už máme zamluvené kapely a
vy si napište do diářů, že 14. 8. 2021 si nemůžete vzí�t
dovolenou, protože budete ve Všerubech na hřišti.
Nepří�jemnou záležitostí� pro členy výboru
SK bylo ukončení� nájemní� smlouvy s nájemkyní� naší�

Ze života města a okolí
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restaurace. Již delší� dobu jsme byli nuceni poslouchat
stí�žnosti na provoz naší� restaurace, průběžně jsme toto
řešili, ale protože se stí�žnosti spí�še množily než ubývaly,
tak jsme nájemní� smlouvu vypověděli. Současná
nájemkyně ukončí� svoji činnost v naší� restauraci po
tří�měsí�ční� výpovědní� lhůtě k 30. 11. 2020.
Nejen ty, kteří� pro nás hlasovali v akci Výkopná
2020, ale všechny naše fanoušky i nefanoušky zveme v
sobotu 19. 9. 2020 od 16 hod na Výkopnou – za akční�
cenu budeme nabí�zet pivo Gambrinus i dozlatova
opečené klobásy a náš „A“ tým bude usilovat o další�
ví�tězství�.
za SK Všeruby
Vašek Č� ervenka

Komunitní plánování podpoří rozvoj sociálních služeb na severním Plzeňsku
Snad každý se setkal se životní� situací�, kterou člověk již sám nemůže zvládnout a potřebuje s její�m řešení�m
pomoci. Může se jednat o seniora, který nezvládá péči o domácnost, maminku, která potřebuje pomoc s péčí� o své
dí�tě se zdravotní�m postižení�m, nebo rodinu, která se dí�ky neznalosti, pří�padně dí�ky svým chybným rozhodnutí�m
dostala do finanční�ch problémů a hrozí� jí� ztráta bydleni. A jistě by se našla řada další�ch pří�padů. Většinou tyto
složité pří�běhy známe jen ze svého okolí�. I když si to nyní� možná ani řada z nás nepřipouští�, do těchto a podobných
situací� se může dostat kdokoliv. Pro každého je tedy důležité, aby měl jistotu, že v tí�živé životní� situaci nalezne
účinnou a odbornou pomoc, a to předevší�m v podobě dobře nastavených, dostupných a efektivně fungují�cí�ch
služeb. Správné nastaveni těchto služeb nemusí� být a není� pouze záležitostí� pracovní�ků úřadu či zastupitelů Vaší�
obce. Všichni mají� možnost do tohoto procesu zasahovat a to předevší�m prostřednictví�m komunitní�ho plánování�.
Komunitní� plánování� dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování� o tom, kterými sociální�mi
službami bude dané území� vyplněno. Cí�lem komunitní�ho plánování� sociální�ch služeb na severní�m Plzeňsku je
tedy nastavení� sí�tě služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel z obcí� v okolí� Nýřan, Třemošné,
Města Touškova a Všerub. Jde tedy nejen o zjišťování� toho, co obyvatele obcí� těchto regionů trápí�, jaké služby
jim scházejí�, jaké jsou v současné podobě nedostatečné, ale cí�lem je také navrhovat reálná a konkrétní� řešení�
daných problémů.
Jak se můžete zapojit? Své názory a nápady na kvalitu života a sociální� problematiku můžete vyjádřit
prostřednictví�m ankety, která je k dispozici na webových stránkách města Nýřany (www.nyrany.cz – klikněte na
rubriku město/sociální� služby/anketa pro veřejnost). Kdykoliv se také můžete se svými podněty či dotazy obrátit
na kontaktní� osobu (Bc. Marie Hrečí�nová Prodanová, tel: 733 210 315, e-mail: marie.hp@cpkp.cz) z Centra pro
komunitní� práci západní� Č� echy, která proces komunitní�ho plánování� v průběhu let 2020 – 2022 koordinuje.
Projekt „Realizace komunitní�ho plánování� sociální�ch služeb na Nýřansku“ je realizován za finanční�
podpory ESF a státní�ho rozpočtu v rámci Operační�ho programu Zaměstnanost.
Děkujeme vám, že pomáháte rozví�jet sociální� služby v regionu, kde žijete.
Realizační� tým, CpKP ZČ� Plzeň
O Prvomájový pochod jsme nepřišli
Letošní� jaro, vinou nouzového
opatření� týkají�cí�ho se Covidu19, bylo
ochuzeno o akce, které jsou již v našem
městě tradiční�. Tak jako se nekonalo stavění�
májky, tak se na 1. května nekonala ani
Všerubská šlápota či běhna. O tuto akci ale
nakonec turisté a sportovci nepřišli. Pochod
se uskutečnil 27. června za pěkného počasí�.
Start pro pěší� probí�hal v dopolední�ch
hodinách, běžci odstartovali ve 12 hodin od
hasičárny. Trasa vedla kolem Hadí� studánky a

tůní� směrem na Radimovice. U Radimovické
kapličky čekala první� kontrola. Po obdržení�
povinného razí�tka se šlo na Slatinou ke druhé
kontrole, kde bylo zří�zeno občerstvovací�
stanoviště. Zde nás ví�tali naši dobrovolní�
hasiči s nabí�dkou jí�dla a pití�. Poslední� etapa
pochodu vedla k Lipovce se třetí� kontrolou
a poté k cí�li opět u hasičárny. Všichni za
absolvování� pochodu dostali pamětní� list,
děti si mohly vybrat maličkost na památku.
Pro běžce byly ceny hodnotnější�. Je jen
škoda, že odvážných běžců bylo málo – celí�
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dva. První� mí�sto obsadil David Fenderl s časem 1:07
a o deset minut později doběhla Petra Bělová (1:17).
Letošní� XIII. roční�k čí�tal rekordní� počet účastní�ků celkem 121 (dospělých 69, dětí� 52 a psů 9). Poděkování�
patří� dobrovolní�kům v organizační�m týmu pod

vedení�m Davida Běleho, městu Všeruby a dobrovolným
hasičům za finanční� podporu a zázemí� a samozřejmě
všem účastní�kům pochodu.
				

Viola Pešková, redakce

Nohejbalový turnaj
Amatérský nohejbalový turnaj, který inicioval Petr Reiterman, se uskutečnil 9. července na zdejší�m
sportovišti. Sešlo se sedm družstev z okolí� s netradiční�mi názvy – Proprdel, Jelimánkové, Boží� děti, HBSK, Old
Boys, Furtnakáry a Kraví�n Kunějovice. Turnaj trval po celý den, jednotlivé zápasy měly rychlý spád, podání�
stří�daly přesné nahrávky a hráči se k sobě chovali fair play. Pohár za první� mí�sto si odvezlo družstvo Boží� děti
z Horní� Bří�zy, druhé mí�sto obsadil Kraví�n Kunějovice a třetí� mí�sto urvalo všerubské družstvo Old Boys. „Tréninky
všerubských amatérských nohejbalistů probí�hají� každou neděli. Schází� se 8 až 10 mužů, které tento sport baví�.
Z vlastní� iniciativy si sami obnovili lajnování� hřiště“, svěřil se pan Zeman.
							
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
Výkopná 2020 – 19. 9. 16:00 hod – fotbalové hřiště – pořádá SK Všeruby
Shromáždění� delegátů SDH okresu Plzeň – sever – 19. 9. - KD Všeruby – pořádá SDH Všeruby
Soutěž O pohár kolektivu mladých hasičů – 26. 9. - hřiště SK Všeruby – pořádá SDH Všeruby
10. Všerubská drakiáda – ří�jen 2020 (termí�n bude upřesněn) – pořádá spolek ProVšeruby
Bigbeatový večer se skupinou Antracit a její�mi hosty - 7. 11. 20:00 hod - KD Všeruby - pořádá SK Všeruby
Svatomartinské slavnosti - 14. 11. 11:00 hod - náměstí� - pořádá město Všeruby
Lampionový průvod – 16. 11. 17:30 hod – pořádá spolek ProVšeruby
Devadesátky aneb párty v rytmu 90-tých let (hraje DJ 27) – 21. 11. 20:00 hod – KD Všeruby – pořádá spolek
ProVšeruby
Posezení� s Václavem Ž� ákovcem a Annou Volí�novou – 27. 11. 18:00 hod - KD Všeruby – pořádá SDH Všeruby a
město Všeruby
Mikulášská nadí�lka – 5. 12. - KD Všeruby – pořádá SDH Všeruby
Fotbalový ples – 12. 12. 20:00 hod – KD Všeruby – pořádá SK Všeruby
Kabát revival – 25. 12. 20:00 hod – KD Všeruby – pořádá SK Všeruby
Silvestrovský fotbálek – 31. 12. 10:00 hod fotbalové hřiště – pořádá SK Všeruby
Silvestrovská párty pro děti – 31. 12. 16:00 hod – KD Všeruby – pořádá spolek ProVšeruby
Silvestrovská párty se skupinou Antracit – 31. 12. 20:00 – KD Všeruby – pořádá SK Všeruby a Antracit

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. 2020,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
15. 12. 2020.
Redakční� rada
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