VŠERUBSKÉ
LISTY
ZÁŘÍ 2011

VŠERUBSKÝ OBČASNÍK

Fotograﬁe:
rozloučení s předškoláky v MŠ (27. 6.), dětský den (4. 6.), fotbalový turnaj žáků (25. 6.), svoz nebezpečného
odpadu (7. 5.), Mokrá galuska (6. 8.), svěcení varhan v kostele sv. Ducha (14. 5.) letní radovánky (16. 7.) duha
nad Všeruby (19. 8.), Mokrá galuska (6. 8.)
Z obsahu čísla:
26. 8. zemřel starosta obce p. Václav Primas ...., slovo místostarosty, z jednání zastupitelstva obce, obecní
úřad informuje, inzerce, z historie, ze života Základní a Mateřské školy Všeruby, z činnosti SDH Všeruby, ze
spolku Hrdibor, reportáž z Mokré galusky, z činnosti TJ KZJ SK Všeruby, fejeton, pozvánka na plánované
akce, informace z redakce
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Když se v pátek dne 26. 8. 2011 rozezněly ve Všerubech zvony a zvěstovaly všem
tu smutnou zprávu, že zemřel náš starosta pan Václav Primas, tak nevím, jestli jste si toho
všimli, ale v tu chvíli a pak i několik desítek minut poté se v celých Všerubech rozhostilo
úplné ticho. Nebylo slyšet žádné sekačky, neřezaly žádné pily, chvíli to vypadalo, že nejezdí
ani žádná auta, dokonce na obloze nezazpíval v tu chvíli ani žádný ptáček. Všem bylo
smutno. Opustil nás člověk, který pro obec jako starosta pracoval nepřetržitě od roku 1998.
Za tu dobu se Všeruby posunuly o notný kus dopředu, za jeho vedení se obci Všeruby
kromě jiného povedlo získat dotace na různé projekty v řádech desítek milionů Kč. Pan
starosta vybojoval obchvat, podařilo se zrekonstruovat silnici na Hunčice, bylo vystavěno
víceúčelové hřiště u základní školy a tak bychom mohli pokračovat dále a dále. Všichni
jsme pana starostu znali jen jako člověka skromného, obětavého, nezištného, pracovitého,
vstřícného, on snad ani neuměl říci ne, vlastně bychom mohli vyjmenovat všechny dobré
vlastnosti, kterými může dobrý člověk disponovat. O to více nám všem bude chybět.
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
pro toto vydání našich listů píši úvodní slovo já,
protože pan starosta, jak jistě víte, 26. 8. podlehl dlouhodobé
nemoci. Je to pro nás všechny veliká ztráta. Václav Primas
byl nejúspěšnějším starostou od roku ´89. Jeho nasazení
pro obecní věci bylo obrovské. Mnoho lidí se domnívá,
že stres a vypětí, které zažil při prosazování
a zařizování stavby obchvatu Všerub, se do
značné míry podepsalo na jeho zdravotním
stavu. O jeho oblibě svědčí i jeho suverénní
volební výsledky v posledních volbách.
Odešel dobrý člověk, oblíbený u většiny lidí,
kteří ho kdy potkali. Bůh mu odplať vše dobré a
potěš všechny jeho blízké.
Úplně nahradit starostu – a zvláště takového, jako
byl ten náš – je velmi obtížné, ale už za jeho nemoci se
projevilo, že na radnici je dobrý tým. Za vydatné pomoci
radních – zvláště pana Schejbala a zaměstnanců OÚ
– zvláště tajemnice paní Drnkové - je běžný chod úřadu
zajištěn, započaté investiční akce pokračují a alespoň
omezeně se naplňují dlouhodobé záměry.
Hlavní událostí je dokončení tůní u Radimovic. Na
osazené tabuli bude – kromě pamětní desky – jednou text,
který bude upozorňovat na rostliny a zvířata vyskytující se
v této lokalitě. Podobnou tabuli bychom chtěli instalovat
i u Hadí studánky. Na její úpravu se podařilo sehnat
dotaci přes MAS Svazku obcí Slavkovský les, takže zde
bude vybudován i altán nad studánkou. Doufejme jen, že
nedojde k devastaci těchto vybudovaných objektů vandaly.
To záleží do značné míry i na tom, jak dalece my všichni
budeme či nebudeme lhostejní a nevšímaví.
Další veliká akce – obchvat Všerub – zatím
postupuje i navzdory výkyvům počasí více – méně podle
plánu. Také další akce pokračují zdárně. Rekonstrukce
stropu v mateřské školce se chýlí ke konci. Škoda jen, že
obec neobdržela žádanou dotaci z kraje a tak tuto akci za
760.000,- Kč musí hradit z rozpočtu. Záměr dokončení
kulturního domu pokračuje hledáním vhodného dodavatele
studie kompletní dostavby, podle které by mohly být
realizovány některé, pro nás důležité části. Bez studie na
celou budovu to není seriozně možné.
Byl již také vybrán dodavatel asfaltového
víceúčelového hřiště v prostoru vedle dětského hřiště

v areálu Sokola a práce započnou co nevidět. Předpokládaný
rozpočet nakonec byl navýšen z původních 500.000,- na
604.000,- Kč, což byla nejnižší vysoutěžená nabídka.
V Chrančovicích byla dokončena oprava čističky
odpadních vod a bylo nutné nové zastřešení v hodnotě
cca 50.000,- a musel se urychleně řešit nedostatek vody
přepojováním studní – dalších cca 100.000,-. Ani s jednou
z těchto akcí rozpočet obce nepočítal.
Do rozpočtu – tentokrát plánovaně – promluví
i připravovaná nezbytná rekonstrukce kanalizace na
Klunkách s následnou opravou cesty a koupě traktoru na
zimní údržby chodníků a silnic.
Záměrně jsem vyjmenoval tyto ﬁnančně náročné
akce, aby bylo patrné, že na další velké akce pro letošní
rok už patrně peníze nebudou.
Úspěšně postupuje i příprava oslav 800 let Všerub.
Pracovní skupina již shromáždila množství historických
materiálů pro připravovanou brožurku. Bylo navázáno
jednání s agenturou, která by mohla zorganizovat jakýsi
historický víkend (počítáme s termínem 11. - 13. 5.
2012) s jarmarkem historických řemesel, s představeními
historického šermu, soutěžemi pro děti, historickým
průvodem, vystoupením kapel a souborů. Detaily
programu se dolaďují a já děkuji všem, kdo se na této
přípravě podílejí.
V poslední době se opět zvýšil počet neukázněných
řidičů čtyřkolek – často nezletilých, kteří ničí trávníky
a ohrožují bezpečný provoz. Radnici nezbývá, než ve
spolupráci s Policií ČR rázně reagovat. Kdo můžete
ovlivnit tento stav domluvou a usměrněním řidičů, učiňte
tak, prosím.
Došlo také k malé změně v obsazení zastupitelstva.
Pro změnu trvalého bydliště rezignovali na svůj mandát
pánové Miroslav Vopat a ing. Miroslav Falkenauer ml.
Jejich místo obsadili pánové Miroslav Brixi a Jiří Vacík.
Popřejme jim mnoho sil a úspěchů v jejich práci pro
obec.
Vážení spoluobčané, dovolte mi na závěr popřát
Vám šťastný start po dovolených, našim dětem dobré
vykročení do nového školního roku.
MiroslavFalkenauer
místostarosta

Z jednání zastupitelstva obce
Zpráva ze zastupitelstva konaného 29. 6. 2011
Zasedání začalo nezvykle – na své mandáty rezignovali
pánové Miroslav Vopat a ing Miroslav Falkenauer mladší,
protože změnili svá trvalá bydliště a nemohli již funkci
zastupitelů zastávat. Do rukou místostarosty pak složili
svůj slib členů Zastupitelstva obce Všeruby pánové Jiří

Vacík a Miroslav Brixi.
Zastupitelstvo odsouhlasilo závěrečný účet Obce Všeruby
za rok 2011 bez výhrad. Vzhledem k tomu, že šlo o formální
akt, nerozproudila se ani diskuse nad tímto bodem.
Po krátké diskusi přijalo zastupitelstvo změnu rozpočtu
č. 6, která reaguje na vývoj situace v obci.
Zastupitelstvo jmenovalo dalším oddávajícím

- 4-

VŠERUBSKÉ LISTY

zastupitelem pana Václava Červenku, který pomůže
místostarostovi se svatbami na Lipovce, kde se přes léto
oddává téměř každý týden.
Zastupitelé schválili výběr ﬁrmy DYBS s. r .o. Plzeň
na asfaltování plochy u fotbalového hřiště a zvýšení částky
na 603.792,- Kč.

Místostarosta pak zastupitele informoval o jednání
s ﬁrmou SILBA – Elstav, která započne rekonstrukci stropu
v mateřské školce, o ﬁnišujících pracech na Územním
plánu obce a o postupu prací na obchvatu Všerub.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Obecní úřad informuje
Dne 5. 9. 2011 bude z důvodu úpravy vedení VN 22kV a kontroly TS bez napětí
v době od 10:30 hod do 15:00 hod v obci Všeruby (celá obec včetně vodárny,
ČOV a FVE) přerušena dodávka elektřiny.
Dne 5. 9. 2011 bude z důvodu úpravy vedení VN 22kV v době od 10:30 hod do
15:00 hod v obci Radimovice (celá obec včetně celé Dohalice, vysílač T-Mobile)
přerušena dodávka elektřiny.
Věková struktura k 29. 7. 2011
část obce
Chrančovice
Chrástov
Klenovice
Kokořov
Popovice
Radimovice
Všeruby
Celkem

dospělí
muži
ženy
počet
věk
počet
věk
36
43,75
38
5
46,8
5
19
43,58
26
25
39,8
20
7
57,86
5
17
43,35
14
317
45,12
341
426
44,78
449

děti
celkem
muži
ženy
počet
věk
počet věk
počet
věk
43,63
15
15,93
18
10,7
107 34,24
49,4
10
48,1
48,42
9
16,78
3
9,33
57 39,75
42,45
18
14,33
12
15,8
75 30,55
59,6
1
10
1
4
14 51,21
46,71
5
8,2
5
4,8
41 35,51
47,17
140
12,91
130
12,5
928 36,44
46,88
188
13,33
169
12,2
1232 36,27

Věkové složení k 29. 7. 2011
Muži
Ženy
Celkem

do 6
51
60
111

7 - 18
96
83
179

19 -30
99
98
197

31 - 40
41 - 50
113
81
103
79
216
160

51-60

98
77
175

61-70
52
62
114

71-80
18
34
52

81-90 90-100
5
1
21
1
26
2

101+
0
0
0

celkem
614
618
1232

Vítáme nového občánka Františka Lifku (rodiče František Lifka a Martina Šmausová)
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany: Marie Janottová ze Všerub (ve věku 79 let), Václav Turek
ze Všerub (ve věku 63 let), Josef Šubík ze Všerub (ve věku 77 let), Zdeněk Kodalík ze Všerub (ve věku 76
let), Anna Kovářová (ve věku 83 let)
Možnosti hlášení v místním rozhlase - reklamní služba: rozsah relace v maximální délce 1 min. 40,- Kč + 20 % DPH.
Neúčtuje se za vyhlášení relací pro sportovní nebo kulturní účely (např. KZJ SK Všeruby, SDH Všeruby aj.)
PROJEKT CZ.1.04/2.1.00/03.00001
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2009 až 2010 jsou vytvářeny pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v projektu Veřejně
prospěšné práce. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ﬁnancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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V období od 1. 4. 2010 do 31. 1. 2011 byla v obci Všeruby u Plzně podpořena 4 pracovní místa na VPP za
385.920,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 328. 032,- Kč a ze státního rozpočtu
České republiky činila 15%, tj. 57. 888,- Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných
budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch obce. Na těchto pracovních místech byli uplatněni uchazeči
o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

Inzerce
JUDr. Stanislava Vohradská – insolvenční správce

PRODÁ
Dům čp. 332 na parcele 158/1 – Všeruby – náměstí
Nabídky zasílejte na adresu:
ak@vohradska.cz

Z historie
O pohanské kněžce ze Všerub
Zájem o starožitné památky byl v minulosti, stejně
jako dnes, podněcován především mimořádnými, a také
poněkud tajemnými nálezy. Kolem jejich původu se
vždy objevovaly nejrůznější spekulace, ale i pokusy o
vědecké vysvětlení, které bylo ovšem podmíněno stavem
tehdejší vědy. Jedním z takových tajemných nálezů
byl i objev zlomku hliněné plastiky s obrazem
polonahé ženy. Na rozdíl od většiny podobných
nálezů však v tomto případě známe velmi
podrobně i nálezové okolnosti, při kterých
byla památka objevena. K objevu došlo
mezi lety 1855 -1856, kdy probíhala
úprava a rozšiřování hřbitova na návrší u
kostela sv. Martina. Již dříve zde docházelo
k archeologickým nálezům a proto byla
stavebním pracím věnována zvýšená pozornost.
Na postup prací dohlížel farář P. Pracner. Mezi
množstvím prostých nezdobených střepů pak objevil
zlomek zmíněné plastiky. Vyrobena z kvalitní, jemně
plavené světle žluté hlíny, podle posouzení nálezce však
špatně vypálené, neboť předmět byl velmi křehký a lehce
nasákavý. Jednalo se o přibližně pětiboký fragment, široký
cca 8 cm, vysoký 9 cm. Z ploché destičky vystupoval reliéf
stojící ženy s roztaženýma rukama. Postava měla oválný
obličej s hrubě provedenými detaily a dlouhé, rozpuštěné
vlasy, překryté závojem ozdobeným korunkou. Žena byla
oblečena do dlouhé splývavé sukně, přepásané článkovým
pásem a vpředu opatřeně dlouhým pásem zdobeným
cvočky. Horní část těla byla obnažená, pouze přes ramena
splýval dlouhý, vpředu rozevřený plášť.

P. Pracner se původně přikláněl k názoru, že se jedná
o vyobrazení Lady, pohanské bohyně Milosti. Tento názor
však odmítl známý archeolog Jan Bohuslav Miltner, který
si v roce 1865 nález prohlédl a napsal o něm pojednání do
odborného časopisu Památky archaeologické a místopisné.
Nález určil jako vyobrazení kněžky při pohanském
náboženském obřadu. Svou domněnku podepřel i dalšími
argumenty: podobná vyobrazení žen s roztaženýma rukama
jsou známa i z jiných, keramických i bronzových
plastik; nalezena byla navíc v místech, kde se
prokazatelně nacházelo pohanské pohřebiště.
Přestože se zde nevyskytovaly mohyly (v té
době nejzřetelnější pozůstatek pohřbívání
pohanských předků), nacházené střepy
nemohly pocházet z ničeho jiného než z
rozbitých popelnic, zničených jen neopatrností
dělníků! Věc byla tedy jasná, vědecká veřejnost
byla seznámena s pozoruhodným nálezem a P.
Pracner slíbil nález předat do sbírek Národního
muzea, ale až v budoucnu, neboť podle jeho slov se
ještě „nyní nemůže od ní odtrhnouti“.
Zda skutečně byla vzácná plastika do muzejních
sbírek předána, nevíme; ve starém fondu se však
nenachází. Ve zmíněném článku však byla otištěna kresba,
a tak můžeme dnes určit její skutečný původ. Nález je
nepochybně zlomkem zdobené čelní stěny kamnového
kachle, který nepochází z dob pohanských, ale z pozdního
středověku, nejspíše ze 14. až 15. století. Kamna byla
původně umístěna v interiéru sousedního hradu, a při
některé přestavbě nebo až po jeho zániku byla spolu
s ostatním odpadem vyvezena do okolí kostela. Ani
střepy nepochází z pohřebních popelnic, ale z běžného
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kachle neznamená ochuzení bohaté historie Všerub.
I když se nejedná o pohanskou kněžku, provádějící
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tajemný rituál, přesto se jedná o cenný doklad dávné
Všerubské historie i o sondu do uvažování našich předků.
Martin Čechura

Základní škola
Zájezd do Paříže a Disneylandu
Žáci osmé třídy naší školy se jako výherci
celostátní soutěže PaysecCup pořádané Poštovní
spořitelnou zúčastnili ve dnech 20. - 23. 6. 2011 zájezdu
do Paříže a Disneylandu. Autobus
byl přistaven cestovní kanceláří
přímo před základní školu. Na cestu
vyrazil kolem sedmé hodiny večer
a k branám Disneylandu dorazil
druhý den ráno. Žáci strávili celý
den v tomto obrovském zábavním
parku a navštívili celou řadu
atrakcí, které se v Disneylandu
nacházejí (dům hrůzy, zámek
Šípkové Růženky, kino s 3D
projekcí, karibské piráty atd.). V podvečerních hodinách
autobus žáky odvezl do nedalekého hotelu řetězce Formule

1, odkud po noclehu a snídani odjeli do Paříže, kde je
nejprve čekala velká okružní jízda městem a odpoledne
pěší prohlídka nejvýznamnějších památek (Eiffelova věž,
Louvre, Invalidovna s Napoleonovou hrobkou, Champs
Elysées …..). V podvečerních hodinách na žáky ještě
čekala projížďka lodí po Seině.
Po překrásné projížďce, při které
viděli některé pařížské památky
z jiného pohledu, než jak je viděli při
pěší prohlídce, se autobus se žáky
vydal zpět do Všerub, kam dorazil
v časných dopoledních hodinách.
Žáci si ze zájezdu jistě odnesli
spoustu zážitků a poučení, a protože
jeden den nestačí na prohlídku tak
krásného města s takovou spoustou
historických památek jako má Paříž, tak se jistě do Paříže
řada z nich ještě minimálně jednou vypraví.

Školní kroužky
V minulém školním roce 2010 / 2011 na naší
škole fungovaly následující zájmové kroužky - ﬂorbalový,
keramický, badmintontonový, šikovných rukou, pěvecký,
sportovně taneční, výtvarný, kroužek her s angličtinou a
modelářský. Nabídka kroužků se vždy odvíjí od zájmu

dětí, proto bude aktualizována na začátku školního roku.
Bohužel se stává, že některé děti neodhadnou své časové
možnosti, přihlásí se do mnoha kroužků a pak je navštěvují
velmi nepravidelně, což se pak negativně projeví v jejich
fungování, jak se v některých případech ukázalo v minulém
školním roce.

Rozloučení deváťáků
V tělocvičně základní školy se 29. června 2011 konalo rozloučení žáků devátého ročníku, které se tradičně
koná den před rozdáním vysvědčení. Deváťáci jako vždy nacvičili krátký program, ve kterém obecenstvo pobavili i ho
seznámili s průběhem své školní docházky. Již tradiční součástí rozloučení byla počítačová prezentace vycházejících
žáků.
Jaroslav Cafourek, Václav Růžička

Mateřská škola
Kapacita školy
Mateřská škola ve Všerubech má od loňského
školního roku tři třídy. Dvě třídy jsou v hlavní budově ZŠ
a jedna třída je v budově ZŠ na náměstí. Tato třída byla
nově zařízena. Kapacita MŠ se rozšířila na počet 63 dětí.
Po zápisu dětí do MŠ, konaném v březnu tohoto roku, byla
kapacita MŠ opět naplněna.
Program školy
MŠ pracuje podle Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Náš školní vzdělávací

program má název „Putujeme a poznáváme se Studánkovou
vílou“. Název programu souvisí s historií obce - pověst o
„hadí studánce „se stala jeho motivačním prvkem a provází
nás při plnění úkolů celým školním rokem.
Akce školy
Děti z MŠ se účastnily mnoha akcí v průběhu
celého školního roku, jako jsou divadelní a cirkusová
představení, výtvarné a sportovní soutěže, výstavy, byly
na výletech, měly společné akce se žáky ZŠ, účastnily se
akcí v obci - vítání občánků, vystoupení v DPS a mnoho
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Úspěšná byla v květnu
společná
oslava
ke
Dni matek, kde si děti
společně s maminkou nebo
s tatínkem,vyrobili dárek
pro maminku.Vyvrcholením
na závěr školního roku bylo
vystoupení dětí pro rodiče
v kinosále, rozloučení se
žáky 9. třídy a setkání se
zástupci obecního úřadu.
Děti ukázaly co se ve školce
naučily. Devatenáct
dětí
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nastoupí v září do 1. třídy. Na památku na docházku
do MŠ obdržely knihu a
byly dekorovány šerpami
„Předškolák 2011“.
V
novém
školním roce nás čeká
zrekonstruované prostředí
tříd v hlavní budově MŠ.
Těšíme se na další práci
s dětmi, která nás v tomto
roce čeká.
Jana Růžková

Oprava stropu mateřské školy
V červenci a srpnu 2011 probíhala v prostorách mateřské
školy v hlavní budově školy výměna stropů. Tuto
výměnu si vyžádal jejich havarijní stav (viz foto), který
zjistil statik při jejich kontrole. Stavební práce provedla
letkovská ﬁrma SILBA- Elstav s.r.o. vybraná na základě
výběrového řízení.
Václav Růžička

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Od druhého vydání Našich obecních novin se ve
sboru dobrovolných hasičů Všeruby událo mnohé.
25. května byl vyhlášen zásahové jednotce
našeho sboru poplach operačním střediskem hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje s oznámením, že
se jedná o požár školní budovy Všeruby 145, dvě děti
jsou nezvěstné a hoří kabinet fyziky v 1. patře a kotelna
v suterénu. Mimo naší jednotky se zásahu zúčastnily
jednotky HZS Pk ze stanice na Košutce a JSDH Úněšov a
Město Touškov. Samozřejmě se jednalo o taktické
cvičení, které mělo za úkol prověřit časy dojezdu
na místo zásahu a zároveň připravenost jednotek
včetně jejich vybavení.
Stručný výpis ze zprávy o zásahu
Při dojezdu k základní škole došlo
k dopravní nehodě CAS 16 MAN naší jednotky
s projíždějícím osobním vozidlem. Při najíždění
do prostoru dvora základní školy došlo ke střetu
obou vozidel. Nehodu řešila PČR dopravní inspektorát
Plzeň – sever.
S ohledem na to, že při nehodě nedošlo ke zranění
žádného z účastníků a stala se v těsné blízkosti místa
zásahu, jednotka pokračovala ve své činnosti.
Po dojezdu na místo zásahu bylo ověřeno, že

v objektu školy jsou dvě ohniska požáru a současně jsou
pohřešovány dvě nezletilé osoby. Ostatní osoby byly
před příjezdem jednotky již mimo budovu školy. Jednotka
utvořila dvě průzkumné skupiny.
První skupina za pomoci proudu C vystoupala po
požárním schodišti do I. patra, kde v levé části budovy
byl zjištěn požár v učebně Fyziky. Ve směru postupu byl
prováděn průzkum učeben a kabinetů, zde byla cca v 9,13
nalezena první pohřešovaná osoba, která byla evakuována
z objektu.
Druhá skupina vstoupila do budovy
hlavním vchodem vybavena vysokotlakým
proudem, sestoupila do suterénu, kde bylo druhé
ohnisko požáru v kotelně. Ve směru postupu byl
prováděn průzkum pohřešované osoby, v suterénu
nenalezeny, v 9,15 bylo zahájeno hašení. V 9,10
dojela jednotka HZS Pk, bylo předáno velení
nad místem zásahu. Dále se jednotka řídila dle
pokynů velitele jednotky HZS, v suterénu byl
nasazen přetlakový ventilátor. V 9,20 I skupina nalezla
ohnisko požáru v učebně fyziky a zahájila hašení. Pokus o
přirozené odvětrání se nezdařil, proto byl v I. patře rovněž
nasazen přetlakový ventilátor. V 9,40 ukončeno hašení
v suterénu a 9,50 v I. patře. Další odvětrání zakouřených
prostor provedeno přirozenou ventilací.
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jako zdařilé, škodu na vozidle, které bylo v nekratším
možném čase opraveno, uhradila Hasičská vzájemná
pojišťovna z havarijní pojistky. Co dodat závěrem, jen
snad to, že nejen hasiči by měli být na silnici opatrnější.
Mimo toto cvičení zasahovala jednotka ještě u
dvou požárů, v červnu to
byl požár stohu v Nekmíři,
kde zásah trval 24 hodin
a vystřídalo se u něj 10
našich hasičů a v červenci
byla jednotka odvolána
z asistence na farmářském
dnu v Hunčicích k požáru
automobilu v Luhově.
28. května se na
hřišti KZJ SK Všeruby
konala okrsková soutěž
požárních
družstev.
V soutěži se prezentovalo
šest družstev mužů a dvě družstva žen. Bohužel ani jednomu
z družstev se nedařilo podle představ, ženy obsadily druhé
místo a muži skončili na místě pátém.
Obě družstva se v červenci zúčastnila pohárové
soutěže v Křečově, kde se dařilo o poznání lépe, muži
obsadili 8. místo ze šestnácti zúčastněných a ženy 2. místo
z pěti zúčastněných družstev.
Na závěr jsem si nechal mladé hasiče. 21. – 22.
května se v Mrtníce konalo okresní kolo hry Plamen. Velké
ambice na vítězství našeho družstva bohužel ztroskotaly
na malých zkušenostech. Přestože většina členů družstva
starších v letošním roce dosáhla 15 let svého věku, u hasičů
jsou maximálně dva roky. I přes tuto skutečnost bojovali
o přední pozice a o jejich celkovém umístnění rozhodoval
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až poslední požární útok. Třetí místo, které se podařilo
v okresním kole vybojovat je velkým úspěchem. Vítězem
okresního kola se opětovně stali mladí hasiči z Nevřeně,
kteří si pro účast v krajském kole přibrali do svých řad
dva naše členy Daniela Matznera a Martina Dolejše. I
jejich přispěním Nevřeňáci postoupili na Mistrovství
republiky hry Plamen do
Ostravy. V konkurenci 15
družstev z celé republiky
si toto družstvo přivezlo 8.
místo v celkovém pořadí.
V soutěži jednotlivců
v běhu na 60 metrů překážek
získal Martin Dolejš časem
13,71 sek. rovněž 8. místo
a Adéla Vébrová se časem
12,39 sek. stala mistryní
republiky v běhu na 60
metrů pro rok 2011.
Tyto
výsledky
naznačují, že poslední soutěž letošního ročníku poháru
Odborné rady mládeže, která se koná 24. září na hřišti KZJ
SK Všeruby bude velkým zážitkem pro všechny příznivce
hasičského sportu. Doufejme, že nám bude přát počasí
a proběhnou všechny discipliny podle plánu. Štafeta dle
mezinárodních pravidel CTIF, uzlová štafeta a jako vrchol
sezony běhy na 60 metrů překážek. Jak se již stalo tradicí,
ve večerních hodinách pokračujeme u hasičské zbrojnice
soutěží družstev mužů a žen v netradičním požárním
útoku.
Těšíme se na vaši účast a podporu domácích
družstev na obou soutěžích.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

Ze spolku Hrdibor Všeruby - brigáda
Brigáda na místě bývalého hradu ve Všerubech
Zveme Vás tímto na brigádu, která se uskuteční
na místě bývalého hradu ve Všerubech dne 17. 9. od 14.00
hod. Bývalý hrad se dnes nachází v neudržovaném stavu.
Byl ponechán svému osudu po roce 1539, kdy tehdejší
majitel Jiřík Kokořovec z Kokořova, učinil centrem
a sídlem rozsáhlého panství šťáhlavský zámek. Hrad
nevelkého půdorysu cca 30 x 33 m přestal vyhovovat
nárokům svého majitele – Jiřík byl císařským radou – a
staré neudržované budovy na hradě se patrně zřítily nebo
Jiřík dovolil svým poddaným v městečku hrad rozebrat
na stavbu nových domů. Cílem brigády bude odstranění

náletových dřevin, posekání trávy a celkové vyčistění
prostoru. Rádi bychom pak toto místo i nadále udržovali
v pěkném stavu. Bývalý hrad se může stát vyhledávaným
výletním místem při procházkách po Všerubech. V příštím
roce bude na hrad instalována naučná tabule s lavičkou
a stolkem, kde si bude moci návštěvník po náročném
výstupu odpočinout a dovědět se zajímavosti ze života
hradu v době své existence.
Brigáda bude ukončena večerním posezením u
ohně. Těšíme se na Vaši účast.
Veronika Menčíková
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Mokrá galuska
A tak se to nakonec podařilo. Nejdřív byl nápad,
rychlé dohodnutí termínu, pak několik schůzek na doladění
detailů, taky se objednalo počasí a pak přišel 6. srpen 2011
a s ním 1. ročník přejezdu přes lávku na hasičské nádrži ve
Všerubech nazvaný „MOKRÁ GALUSKA“. Díky našemu
inženýru Davidovi, který se ve volných chvílích věnuje
stavění mostů, se podařila na nádrži postavit poměrně
stabilní, esteticky dokonalá a široká lávka dlouhá 28 m, a
tak jsme mohli začít závodit
o co nejpomalejší přejezd.
Celkem se na start postavilo
29 odvážných závodníků,
celou lávku ale přejelo jen
šest z nich. V jednotlivých
kategoriích bylo nakonec
takovéto pořadí: chlapci do
14 let – 1. Libor Mařík, 2.
Aleš Salák, 3. Robert Smeták,
dívky do 14 let – 1. Petra
Kelešová (jediná účastnice
v této kategorii), muži 15
– 25 let – 1. Luboš Černý, 2.
Martin Stropnický (Hůrky), 3. Milan Čech, ženy 15 – 25
let – 1. Natálie Strejcová (jediná účastnice v této kategorii),
muži nad 26 let – 1. Pavel Dráždil, 2. Václav Červenka,
3. Jan Vacík, ženy nad 26 let – 1. Veronika Menčíková,
2. Dáša Šmídová, 3. Dina Dráždilová. Celkovým vítězem,
novým držitelem traťového rekordu (30,19 vteřin) a také
novým majitelem LCD televize Samsung se stal Pavel
Dráždil. Každý ze závodníků umístěných na prvních třech
místech byl odměněn medailí a také hodnotnou cenou.
V rámci této akce proběhly doprovodné soutěže,
a to soutěž o nejvíc nejhezčí pád z kola do vody a
soutěž párů (muž a žena) o co nejrychlejší přejezd lávky
se stavebním kolečkem. Nejvíc
nejhezčím
pádem
pořadatele zaujal Robert Spiderman Smeták a vítězi se
stavebním kolečkem se stali M. Baumová a J. Novotný
(získali poukázku do restaurace Lipovka v hodnotě

1.000,- Kč), 2. místo S. Kavažievová a P. Kovařík
a 3. místo obsadili N. Strejcová a V. Dolejš. Další
doprovodná soutěž se týkala nakládaných domácích
pochutin, vítězkou v této soutěži nazvané „O nejlepšího
všerubského utopence“ se stala Kateřina Červenková.
Celkem jsme mezi soutěžící rozdělili ceny za
částku ve výši cca 10.000,- Kč, kterou jsme vybrali od
následujících „sponzorů a partnerů“ (řazeno dle výše částky
a dále dle abecedy). Největší
část pocházela z rozpočtu
spolku Hrdibor, dále od
Restaurace Lipovka Václav
Greiner, Swietelsky Stavební
Novomont
s.r.o.
Plzeň,
– rekonstrukce koupelen
– Petr Novotný Všeruby,
Piana Servis Jan Drnek
Všeruby, Pierre Vogts s.r.o.,
Miroslav Mašek Všeruby,
Restaurace „U Nimrodů“
Miluška a Petr Rubášovi
Všeruby, Pokrývačské a
klempířské práce Jan Vacík Všeruby, Statek Kunějovice
Jiří Löwy, Cukrárna a pizzerie „Lili“ Pavlína Eretová
Všeruby, Dk Design Mgr. Dagmar Šmídová Křesinová
Všeruby, Interstav Miroslav Hartman Všeruby, Koloniál
Jaro Jana Nezbedová Všeruby, Miroslav Choc Všeruby,
Plynservis Tomáš Flesar Všeruby, Soukromý zemědělec
Bohuslav Holub Všeruby, Daf - Oto Růžička Všeruby,
Ing. Zdeněk Pospěch Všeruby, Jaroslav Schejbal Všeruby,
Psc Trading Josef Schejbal Všeruby. VŠEM DĚKUJEME.
Po celou dobu této akce se o všechny závodníky
i diváky (dle našeho odhadu sledovalo snažení závodníků
celkem cca 300 diváků) absolutně perfektně starali
příslušníci SDH Všeruby v čele s vrchním Jardou Fránou,
za což jim patří velký dík. A na závěr celého dne jsme
až do ranních hodin tančili s kapelou Toužimáci.
Václav Červenka

TJ KZJ SK Všeruby
Z činnosti výkonného výboru
V průběhu měsíců červen až srpen 2011 jsme
kromě jiného dne 4. 6. 2011 uspořádali tradiční dětský den,
připravili jsme pro dětičky spoustu atrakcí a soutěžních
úkolů, mimo jiné také skákací hrad, klauna, jízdu zručnosti
na kole apod. Celkem jsme zaregistrovali něco přes sto
dětí.
Při pouti jsme dne 11. 6. 2011 uspořádali taneční
zábavu pro širým nebem, hrála kapela EXPRES,
zúčastnilo se cca 130 osob a v neděli dne 12. 6. 2011
následovalo tradiční pouťové fotbalové odpoledne.

Podrobnosti k tomuto utkání najdete v samostatném článku
na str. 10 a ve fejetonu na str. 12.
Dne 25. 6. 2011 jsme uspořádali 0. ročník turnaje žáků
o pohár starosty obce, zúčastnila se družstva Dolní Bělé,
Chotíkova, Kozolup a naši žáci. Vítězem se stalo družstvo
Chotíkova, naši žáci obsadili místo čtvrté. Nejlepším
hráčem byl vyhlášen Kamil Vopat z našeho družstva.
Zastupitelstvem obce Všeruby bylo dne 29. 6. 2011
odsouhlaseno poskytnutí částky ve výši 630.000,- Kč na
vyasfaltování plochy škvárového hřiště včetně jeho
oplocení, byl vybrán dodavatel a s přípravnými pracemi
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by se mělo začít v nejbližší době. V této souvislosti jsme
podali žádost k Plzeňskému kraji o dotaci na dovybavení
tohoto hřiště basketbalovými koši a také na dovybavení
dětského hřiště další atrakcí a betonovým stolem na pingpong. Zda nám tato dotace bude schválena, ale zatím
nevíme, výsledek bude znám v průběhu podzimu.
Na vlastní žádost ukončila M. Hásková k 30. 6. 2011
pronájem restaurace, z tohoto důvodu jsme provedli
„výběrové řízení“ na nového nájemce, které vyhrála a od
1. 7. 2011 naši restauraci provozuje Jana Štěpánová ze
Všerub. Po M. Háskové nám zbyl dluh na nájemném ve
výši 9.500,- Kč, nakonec jsme se dohodli na splátkovém
kalendáři s tím, že celkový dluh bude uhrazen do konce
roku 2011.
Z výsledků našich fotbalových družstev po skončení
sezony 2010/2011: „A“ mužstvo 12. místo (sestup do III.
třídy), „B“ mužstvo 5. místo, žáci 14. místo, stará garda 8.
místo.
Vzhledem k tomu, že z postu trenéra družstva žáků na
vlastní žádost odstoupil Pavel Tureček a také z důvodu, že
bychom do nové sezony neměli dostatečný počet starších
žáků, tak jsme do nové sezony přihlásili pouze družstvo

mladších žáků, trenéry jsou Tomáš Flesar a Ivan Pavelka.
Po skončení sezony jsme pozvali všechny hráče – žáky,
kteří již nebudou moci hrát za mladší s tím, že jsme jim
nabídli, že se jim pokusíme sehnat angažmá v okolních
týmech, buď dorostu nebo žáků. Na tuto schůzku se
dostavili pouze dva, kteří slíbili, že se ozvou, až se o této
variantě poradí s rodiči. Do dnešního dne se však neozval
ani jeden z nich.
Začátkem měsíce srpen 2011 na vlastní žádost ukončil
svoji činnost ve výkonném výboru Standa Kudík, případní
zájemci o činnost ve výboru jsou samozřejmě vítáni.
Dne 13. 8. 2011 jsme uspořádali tradiční turnaj
„Memoriál Chodora Vaněk“, účastnili se mužstva TJ
Sokol Dobřív (I. B třída), TJ Sokol Košutka (městský
přebor PM) a Slavia Plzeň (městská soutěž PM). Celkovým
vítězem se stal TJ Sokol Dobřív, jehož hráči si i odnesli
ceny pro nejlepšího hráče a brankáře. V průběhu turnaje
jsme při příležitosti 70. narozenin odměnili čestným
uznáním a dárkovým balíčkem našeho dlouholetého člena
Václava Růžičku. Po ukončení turnaje proběhla zábava
pod širým nebem, hrála osvědčená kapela EXPRES.
Václav Červenka

Pouťové fotbalové utkání
Dne 12. 6. 2011 se na fotbalovém hřišti ve
Všerubech uskutečnilo tradiční pouťové fotbalové utkání.
Pro letošek jsme asi 14 dní před touto událostí po krátké
nečekané spontánní poradě s Katkou Flesarovou vymysleli,
že dáme dohromady
družstvo všerubských
žen (dívek) a proti nim
nastoupí příchozí.
Ihned jsme
celou
záležitost
začali realizovat a
výsledek nás mile
překvapil. Dámy se
pomalu přetahovaly
o to, aby mohly hrát,
ani jsme je nemuseli
moc
přemlouvat.
Nakonec jich na hřiště
nastoupilo celkem 21
(slovy „dvacetjedna).
Nejmladší účastnici
(Eliška Červenková)
bylo šest let, nejstarší (nebudeme jmenovat) lehce přes
třicet. Proti nim jsme postavili družstvo, které bylo tvořené
převážně našimi žáky a příchozími pány – amatéry (tím
jsou myšleni již aktivně nehrající nebo neregistrovaní
hráči).
Utkání nakonec skončilo remízou 5:5, o vítězství
družstva žen (dívek) nakonec rozhodla střelba ze značky
pokutových kopů, holky vyhrály 8:5. Nejlepší hráčkou
družstva žen (dívek) byla rozhodnutím pořadatelů

vyhlášena slečna Nováková, nejlepším hráčem družstva
příchozích byl vyhlášen Robík Smeták (střelec dvou
gólů a také nejmladší účastník utkání). Vysokou kvalitu
tohoto utkání také podpořilo nestranné rozhodování
hlavního rozhodčího Marka Oulíka. O tom, že všichni
hráči a hráčky podali
maximální
výkony
svědčí několik reakcí
aktérek, které zněly
např. takto: „za to,
že jsi mě přesvědčil,
abych šla hrát, tě
za….., v pondělí
ráno jsem nemohla
vstát, nemůžu řídit
ani auto“ nebo „bolí
mě nakopnutý palec
u nohy a asi mám
natažený sval na noze,
ale jinak to bylo super“
anebo „moc se nám to
líbilo, nestálo by za
to vytvořit oﬁciální
družstvo žen?“ apod. Utkání dle našeho odhadu přihlíželo
cca 200 diváků (některé z nich jsme odměnili drobnými
cenami při losování tomboly).
V průběhu utkání jsme také ještě oslavili 70.
narozeniny dlouholetého člena TJ KZJ SK Všeruby pana
Honzy Mečla, který od zástupců výkonného výboru TJ KZJ
SK Všeruby převzal čestné uznání a dárkový balíček.
Václav Červenka
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2011/2012 - mladší žáci
V sezoně 2010/2011 jsme bohužel neslavili
žádné výhry, skončili
jsme na posledním místě
tabulky. I přesto bych
chtěl poděkovat rodičům,
kteří s námi jezdili po
venkovních
zápasech
a dále také některým
hráčům. Jmenovitě mě
napadá Dominik Tureček,
Václav Růžička, Jaroslav
Vokurka,
Jan
Vrba,
Dominik Rubáš a další.
Po
sezoně
výkonný výbor TJ KZJ
SK Všeruby při hlasování
rozhodl na sezonu 2011/
2012 přihlásit okresní přebor mladších žáků. Do této
věkové kategorie patří děti od 6 let do 12 let. Zatím máme
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v týmu dvanáct malých fotbalistů, a proto i touto cestou
žádám všechny zájemce, kteří by projevili zájem si zahrát.
Můžete kontaktovat trenéra žáků p. Flesara na tel. čísle
722 444 391. Co se týká
trenérů, tak máme po
odstoupení Pavla Turečka
duo trenérů, a to Tomáše
Flesara a Ivana Pavelku.
Doufáme, že tato sezona
přinese těm nejmenším
fotbalistům
spoustu
zábavy a sportovního
vyžití v našem areálu.
Naše tréninky se konají
každé úterý a čtvrtek od
17:00 hod, domácí zápasy
jednou za čtrnáct dní vždy
v sobotu od 14:00 hod.
První zápas hrajeme dne
9. 9. 2011 v Heřmanově Huti od 17:00 hod.
Tomáš Flesar

Stará garda
Chtěl bych tímto článkem připomenout, že
v našem fotbalovém oddíle TJ KZJ SK Všeruby, máme
také oddíl „Staré gardy“. Tento fotbalový oddíl je právě
ve své polovině rozehrané soutěže. Po ukončení jarní části
jsme se umístili na 8. místě se 13. body a to za 11 účastníků.
Podzimní část jsme již zahájili 12. 8. 2011. Pro ty, kteří by
nás chtěli povzbudit, tak hrajeme každý pátek od 18 hod,
rozpis najdete na vývěsní skříni na hřišti místního oddílu.
Přijďte se podívat.
Jaroslav Zeman

Hodnocení jarní sezony KZJ SK VŠERUBY „A“
Své hodnocení nemohu začít jinak než tím, že se
nám nepodařilo udržet pro Všeruby okresní přebor. S tímto
cílem jsem mužstvo po podzimní části soutěže
přebíral. Opět nám už po několikáté k záchraně
chyběly tři body, což je jeden vyhraný zápas.
K těmto třem bodům nebylo daleko. Body
s Úněšovem a zejména se Sulkovem chyběly.
A že na to mužstvo mělo, se plně ukázalo
poslední zápas, kdy silně posílené „béčko“
NÝŘAN odjelo s vysokou porážkou.
S menšími změnami jsme nastupovali
v prvních šesti zápasech v této základní sestavě
– Červenka, Greiner V., Nezbeda, Schejbal, Greiner
L., Vrba, Herák J., Majer, Herák R., Fleisner, Oulík Z.
V těchto zápasech jsme získali 6 bodů. Z důvodu zranění
nebo pracovní vytížeností jsme druhou polovinu soutěže
odehráli v této základní sestavě: Červenka, Greiner V.,

Nezbeda, Majer, Greiner L., Vrba, Herák J., Oulík Z.,
Herák R., Čech, Oulík M. V této sestavě jsme získali 9
bodů. Dále do zápasů zasahovali Fleisner, Tyr, Hodina.
V zápase s Bezvěrovem, který jsme prohráli 5:4,
jako by se asi vše zlomilo. Prohrávat po deseti
minutách druhé půle 5:1, hrát o deseti a ještě
proti 12 hráčům, klobouk dolů, co mužstvo
dokázalo. A nebýt 12. hráče, který zápas
ukončil o 5 minut dříve, tak bychom si domů
vezli minimálně bod. Po tomto zápase se
začali dávat s jednoduchostí branky.
Nejvíce zápasů odehráli V. Červenka,
Nezbeda, Vrba, R. a J. Herák, Majer a Z. Oulík.
Nejlepším střelcem byl i přes menší počet odehraných
zápasů M. Oulík.
Co jiného si přát do budoucna než to, aby se po
roce opět okresní přebor do Všerub vrátil.
Ivo Buřič
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Pouťový fotbal - fejeton
Jak jsem se zúčastnila pouťového „fotbalového utkání“.

Sedím si tak jednou večer se sousedy u televize a
sleduji zprávy, tu se ozve ťukání na okno a on tam Vašek
Č. s tím, že mě a sousedky přihlásil na pouťové fotbalové
utkání, které je zhruba za měsíc. Je to pro mě docela rána,
protože jsem od přírody velmi líný člověk a navíc míčové
hry mi nikdy nešly a obzvlášť fotbal. Ale na druhou stranu
se jedná o legraci, nu
tedy uvidíme, ono to
nějak dopadne.
Pouťová
neděle se kvapem
blíží a já začínám
být nervózní, co na
tom hřišti vlastně
budu dělat? Vždyť
ani nevím, jak se
takový fotbal hraje,
utěšuji se tím, že tam nebudu snad jediná, která to neví a
neumí. Nedělní ráno bylo pěkně uplakané a mě napadá, že
místo fotbalu to bude bahenní zápas. Ale počasí si nakonec
dalo říct. Můj malý syn má ze mě při balení věcí legraci a
dává mi rady jaké „pecky“ mám kopat a s heslem sranda
musí být, vyrážíme směr hřiště.
Už v šatnách nelituji slíbené účasti, jen ty slova co
tam padají od znalejších spoluhráček (stoper, bek, obránce,
záložník, útočník …..) mi ale naprosto vůbec nic neříkají.
Oblékám tedy fotbalový dres a odhodlaně vcházím na hřiště
s tím, že se budu snažit míči co nejvíce vyhýbat a nekazit
hru ostatním. Proti nám nastupují žáci z místního TJ KZJ
SK Všeruby a dobrovolníci z řad příchozích a partnerů

spoluhráček. Pro začátek okupuji lavičku nazývanou
„střídačka“. Jenže pak přichází pokyn „a teď všechny na
hřiště“, na pravidla se naštěstí pro mě v tomto zápase moc
nehraje, protože jde o to pobavit sebe a hojné přihlížející
publikum, takže se začínám pomalu zapojovat do hry. Je to
děsná sranda, obě strany se snaží a i padají góly. Sem tam
ten pán v černém (prý rozhodčí) vytahuje nějaké barevné
kartičky, ale mě
žádnou neukázal,
tak se o ně nijak
blíže
nezajímám.
Původní plán míči
se vyhýbat zavrhuji
a snažím se si občas
kopnout do míče.
Párkrát se mi to i
povedlo, a světě div
se i tím správným
směrem a bez zranění spoluhráčů. První polovina zápasu
utekla ani nevím jak, následuje chvíle oddechu (čekám, až
mě najdou moje plíce a ždímám propocené tričko) a šup
na druhou půlku.
Konečné skóre je 5:5 a jde se na penalty. Ty si
kopnul každý hráč a zápas končí výhrou dívčího týmu 8:5
(ještě, že nás bylo víc než kluků).
Za sebe musím říct, že to bylo úžasné odpoledne.
Mám sice nakopnutý palec a necítím nohy, druhý den těžko
vstávám z postele, ale za tu legraci to rozhodně stálo. A
pokud se to bude příští rok opakovat, rozhodně se opět
přidám.
Dina Dráždilová

Pozvánka na budoucí akce
KNAIPEN ROLL country rock - 10. 9. 2011 od 20:00 hod, pořádá restaurace Muňári
VŠERUBSKÝ ŠIKULA s překvapením ze vzduchu - 11. 9. od 13:00 hod, pořádá Hrdibor Všeruby
BRIGÁDA NA BÝVALÉM HRADĚ VE VŠERUBECH - 17. 9. od 14:00 hod, pořádá Hrdibor Všeruby
SOUTĚŽ O POHÁR MADÝCH HASIČŮ - 24. 9. od 09:00 hod - fotbalové hřiště, pořádá SDH Všeruby
NETRADIČNÍ SOUTĚŽ POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV - 24. 9. od 19:00 hod - hasičárna, pořádá SDH Všeruby
DRAKIÁDA - 23. 10. od 14:00 hod, pole nad Slepičárnou, pořádá Hrdibor Všeruby
LAMPIONOVÝ PRŮVOD - 16. 11. od 19:00 hod, pořádá Hrdibor Všeruby
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI - 9. 12. - náměstí - čas bude upřesněn, pořádá Hrdibor Všeruby

z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových
stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu nabízíme
případným zájemcům zasílání elektronické verze na konkrétní
emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové
adrese vserubske.listy@seznam.cz a další vydání Všerubských
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listů vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky. Uzávěrka dalšího čísla bude dne 30. 11. 2011, předpokládané vydání
nového čísla je naplánované na 15. 12. 2011.
Redakční rada
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