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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velmi potěšen, že ohlasy na naše noviny jsou dle
mých zjištění pozitivní a děkuji všem, kteří nám v této
věci pomáhají. Velmi rád využiji této příležitosti, abych
poděkoval všem našim občanům, bez rozdílu věku,
kteří pomohli obci se zimním úklidem a údržbou.
Mnozí z nás pochopili, že prostředí kolem nás
nelze udržet jen s lidmi a technikou obce či
jinými pronajatými výrobními prostředky.
Zákon, který ukládá obcím povinnost starat
se o zimní údržbu je jistě správný v tom, že
z vlastníků nemovitostí sejmul odpovědnost
za případné úrazy před jejich domy, ale jistě není míněn
tak, že veškerou práci při úklidu zajišťují „ti na obci“ a
ostatní jen poukazují na nedostatky. Pokud bychom to
pojali tímto způsobem, budou nám všem unikat peníze,
které lze využít třeba na vylepšení prostředí kolem nás.
Věřím, že pochopíme skutečnost, že obec patří nám všem
a také v letních měsících pomůžeme dle svých možností
k vylepšení prostředí v obci.
Nyní mi dovolte, abych se zmínil o některých akcích,
které jsou rozpracované či se připravují. Na prvním místě je
jistě výstavba obchvatu, která se díky dobré připravenosti,
ale přiznejme si, že i díky dobrému počasí daří velmi dobře.
Dodavatel stavby je s pracemi tak daleko, že se rýsuje
možnost zkrácení termínu výstavby do konce tohoto roku
a to by byl jistě obrovský úspěch.
Další stavbou, která je před dokončením je výstavba
Tůní u Radimovic, kde zbývá jen osetí trávy a ostatní malé

úpravy. Tato akce je ﬁnancována téměř celá z dotačních
prostředků a o to větší může být naše radost. Obci se
podařilo upravit prostor u cesty k tomuto dílu a tím
vznikne po levé straně komunikace bezpečná zóna pro ty,
kteří zde budou hledat příjemnou procházku a zasloužený
odpočinek. Na tomto prostoru doplníme po zatravnění
ještě lavičky, odpadkové koše, informační desky a snad i
jiné estetické doplňky pro plné využití díla.
S velkou radostí Vám také mohu oznámit, že se
podařilo z dotačních prostředků získat dalších 100 000,-Kč na úpravu Hadí studánky a jejího okolí. Touto úpravou
vznikne ucelený prostor pro odpočinek a procházky pro
nás všechny. Posledním krokem při těchto dvou akcích
bude nutnost opravy asfaltové komunikace, kde jednáme
s dodavatelem stavby o opravách škod, které zapříčinil svou
činností a ostatní úseky bude nutné opravit z prostředků
obce a doufám i z příspěvků ﬁrem, které hodlám oslovit.
Již dnes je vidět obrovský zájem o tuto lokalitu, na které
bude do budoucna jistě vždy co vylepšovat. Jako příklad
bych chtěl uvést: lávku přes potok, cyklostezku, která by
propojila již vybudované či vyznačené trasy z Plzně až na
Manětínsko a dále. Do budoucna lze přidat i jiná zařízení
jako altány a podobné stavby pro pořádání akcí všeho
druhu, hodících se do tohoto nádherného koutu přírody.
Jako poslední musím zmínit, že začaly přípravy na
dokončení sálu kulturního domu. Ale o těchto věcech zase
v příštím čísle našich novin.
Václav Primas
starosta

Z jednání zastupitelstva obce
30. března se sešlo zastupitelstvo obce.
Nejdůležitějším bodem byla změna rozpočtu obce. V této
změně zastupitelé určili, jaké investice by obec letos chtěla
uskutečnit. Padlo toto rozhodnutí:
750.000,- Kč na opravu kanalizace v části obce Klunky
725.000,- Kč na opravu havarijního stavu stropu v mateřské
školce v budově velké školy
82.000,- Kč příspěvek mateřské školce na nákup vybavení
dětského hřiště
50.000,- Kč na tisk Všerubských listů
200.000,- Kč příspěvek na opravu střechy kostela na
náměstí
40.000,- Kč na havarijní demolici starých stodol u bývalé
fary
500.000,- Kč na vybudování asfaltového hřiště v areálu
Sokola
700.000,- Kč na zakoupení nového komunálního traktoru
Rozpočet obce se tímto rozhodnutím stává mírně
deﬁcitní, ale zastupitelé rozhodli takto i s vědomím, že na
některé položky se možná podaří získat dotaci, některé

příjmové položky rozpočtu by se ještě mohly navýšit a
že pokud k tomu nedojde, má obec dostatečné ﬁnanční
reservy, ze kterých je možné deﬁcit uhradit.
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením
v obecním lese. Lesy produkují zisk a pozitivní je fakt,
že přitom v pěstební činnosti, která znamená náklady,
postupuje správce podle dlouhodobého plánu, či ho
trochu předbíhá a v těžbě, která přináší zisk, nemáme plán
dočerpaný.
Několik koupí a prodejů pozemků, které zastupitelé
také schválili, byly jen nepodstatné výměny či prodeje
malých výměr uprostřed staveb či pozemků, které vznikly
nedopatřením či se objevily během výstavby.
V diskusi se pak probíraly provozní záležitosti obce.
Za zmínku snad stojí, že byla určena cena sběratelských
karet Klubu českých turistů, které obec nechala vyrobit,
na 25,- Kč/ks. Je až překvapivé, jaký je o tyto sběratelské
kartičky zájem.
Miroslav Falkenauer
místostarosta
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Obecní úřad informuje
Rada obce Všeruby na svém jednání dne 27. dubna 2011 projednala a odsouhlasila cenu za reklamu umístěnou v obecním
zpravodaji. Cena je závislá na velikosti reklamy:
1/16 formátu A4
1/8 formátu A4
1/4 formátu A4
1/2 formátu A4
Celá strana

140,- Kč vč. DPH
240,- Kč vč. DPH
420,- Kč vč. DPH
720,- Kč vč. DPH
1500,- Kč vč. DPH

V roce 2010 se:
- přistěhovalo 46 občanů
- odstěhovalo 27 občanů
- narodilo 19 občanů
- zemřelo 12 občanů
- sňatek 8 občanů

Přehled dětí narozených v prvním čtvrtletí tohoto roku:
Leden
Březen
Duben

- Michal Bruner ze Všerub
- Zdeněk Pospěch ze Všerub
- Jiří Růžek z Kokořova
- Tomáš Běle ze Všerub

Počet obyvatel ve Všerubech (včetně všech spádových
obcí) k 31. 12. 2010: 1207

Demolice čp. 70 na náměstí ve Všerubech
Na náměstí ve Všerubech bude zbourán dům na p.
p. č. 162/2, č. p. 70. Demolice domu má být uskutečněna
do 30. 6. 2011. Obec Všeruby tak rozhodla pro velký
nedostatek parkovacích míst. Na volné parcele tak vznikne
parkoviště o cca 30? parkovacích stáních.
Podívejme se však na věc z jiného úhlu pohledu.
Současná půdorysná podoba náměstí je dána od
samého založení městečka, někdy z konce 13. století. Jeho
realizaci zajišťoval tzv. lokátor, který vkládal do lokace
nemalé ﬁnanční prostředky. Návratnost mu však byla
zaručena podílem na platech plynoucích z vysazeného
městečka. Často mu byla udílena výnosná funkce
rychtáře. Terénní podmínky ve Všerubech umožnily
založení městečka s jedinou řadou domů kolem náměstí
obdélníkového půdorysu. Zároveň tím byla daná racionální
potřeba rozvržení parcel – dělení plochy k vyměření
polností, veřejných prostranství a vedení komunikací. Tyto
okolnosti do značné míry determinovaly podobu a funkci
domu, který mohl být na pozemku postaven. Majitel
pozemku se musel řídit danými pravidly. Musel dodržet
linii náměstí a mohl si postavit buď průjezdní dům nebo
úzký dům s průjezdností parcely.
Tento urbanistický celek v neporušeném stavu
přetrvával do konce 2. světové války. V průběhu posledních
šedesáti let na celém území České republiky docházelo a
bohužel stále dochází k nenávratným ztrátám urbanistických
celků z důvodu překotného rozvoje a bezmyšlenkové
koncepce, nejen pro nevyhovující technický stav starých
objektů, ale důvodem byl i nedostatek volných parcel pro
stavbu panelových domů, silničních průtahů, parkovišť a

staveb občanské vybavenosti.
Ve Všerubech byl urbanistický celek narušen hned
na několika místech. Jedním z nich bylo zbourání domů
pro vybudování komunikace k bytovkám, druhým místem
je proluka k hasičské zbrojnici, třetím je zbourání domu na
parcele 18/1 (na západní frontě náměstí). Neadekvátním
zásahem je vilová čtvrť při výjezdu z centra v jižní frontě
náměstí, kde byl změněn původní prostor náměstí nově
vybudovanou komunikací napříč původními parcelami.
V tomto ničivém trendu se bude dále pokračovat výstavbou
parkoviště na p. p. č. 162/2. Důvodem je absence koncepce
uspořádání náměstí, kterou určuje regulační plán územního
plánu nebo jiný územně plánovací podklad nižší síly
– studie. V takovém případě může přijít na stavební úřad
majitel jakékoli parcely na náměstí s žádostí o zbourání
domu a např. stavby domu vilového typu s předzahrádkou.
Z prostoru náměstí, který je jednoznačně městského
charakteru, se snadno stane „zahrádkářská kolonie“ jako
je tomu v jihovýchodní části náměstí. Nová výstavba se
musí řídit regulačním plánem, který by měl být pro obec
(nebo náměstí) vypracován. Náměstí je od toho, aby byl
uzavřeným prostorem s jasným řádem, tedy aby na něm
byly v těsné návaznosti domy, ve kterých žijí a pracují lidé,
ne aby se vytvářely proluky nebo předzahrádky s frontami
tújí. Od pochopení této základní myšlenky by se měla
odvíjet regulace veškeré stavební činnosti v místě. Jinak
náměstí začne ztrácet svoji centrální úlohu, která je přitom
jeho základní urbanistickou hodnotou.
Veronika Menčíková

- 4-

VŠERUBSKÉ LISTY

Archeologický výzkum
Počátky archeologických výzkumů ve Všerubech
Historie města Všerub přitahovala zájem badatelů
již od dávných dob. Přestože západní Čechy ležely dlouhou
dobu stranou největšího zájmu prvních archeologů,
zapsaly se Všeruby nesmazatelným písmem do dějin
archeologie jako vědeckého oboru. Hlavní zásluhu na tom
má pražský advokát a rytíř
Matyáš Kalina z Jäthensteina.
Kalina pocházel z vlivné
českobudějovické
rodiny.
Po absolvování zdejšího
gymnázia vystudoval práva
na pražské univerzitě a zahájil
slibnou advokátní kariéru. Zde
dokonce v roce 1819 zastával
funkci děkana. Slibnou kariéru
však přerušila smrt milované
manželky. Kalina zůstal sám se čtyřmi dětmi, nikdy se
znovu neoženil a postupně se zcela stáhl z právnického
života. Na svém sídle ve Zvíkovci se věnoval zemědělským
pokusům a vydával i osvětový časopis pro venkovské
hospodáře. V roce 1818 se stal členem Královské české
společnosti akademie nauk, několik let byl jejím ředitelem
a sekretářem, v roce 1839 převzal tuto funkci historik
František Palacký. V roce 1836 byl povýšen do rytířského
stavu. Matyáš Kalina zemřel na infarkt v roce 1848 a byl
pohřben do rodinné hrobky v Praze – Olšanech.
Až ve zralém věku se začal zajímat o archeologické
nálezy. Největšího rozmachu dosáhla jeho archeologická
činnost ve 30. letech 19. století, kdy úzce spolupracoval
s dalším známým archeologem, knězem Václavem
Krolmusem. Zatímco Krolmus byl terénní praktik, Kalina

sám až na výjimky vlastní vykopávky neprováděl a
soustředil se hlavně na organizační stránku a především
všechny práce ﬁnancoval. Výsledkem spolupráce byla
kniha „Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und
Alterthümer (Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti
v Čechách). V této knize podává seznam 123 výzkumů
a nálezů ze 107 tehdy známých lokalit. Ze severního
Plzeňska jsou uvedena tři naleziště: hradiště a středověký
hrad ve Všerubech, tvrziště v Dubjanech a pohanské
pohřebiště v Nynicích. Do Všerub se dostal díky svému
zeti, majiteli kunějovického panství Josefu Theumerovi.
Společně prováděli průzkum a sběry v místech bývalého
všerubského hradu a v okolí kostela sv. Martina. Nalezli
zde množství keramických střepů, které v souladu s
tehdejším stavem poznání označovali za pohanské, dále
zvířecí kosti, uhlíky a blíže neurčené kovové předměty.
Kalina, ostatně jako mnoho jeho následovníků, byl zatížen
množstvím romantických představ. Význam, lokality
neuměl (ani nemohl) správně rozpoznat a považoval
hradiště za pohanské obětiště, kde byli uctíváni pohanští
bůžci. Keramické střepy pokládal za zbytky pohanských
popelnic – keramických uren, do kterých byl ukládán
popel zemřelých Slovanů. Nálezy se bohužel nedochovaly.
Pravděpodobně byly nějakou dobu uloženy na zámku v
Kunějovicích a postupně se ztratily nebo byly vyhozeny.
Romantickým představám prvních zájemců o
starožitnosti vděčíme i za jeden z nejzáhadnějších nálezů
19. století – starožitnému plastickému vyobrazení pohanské
kněžky. O okolnostech jejího nálezu i o skutečném
významu bude podrobně pojednáno v dalším čísle.
Martin Čechura

Základní škola
Dotace na vybavení školy
Ředitel školy podal v polovině března 2011 žádost
o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Žádost o dotaci ve výši zhruba
jednoho milionu Kč byla ministerstvem schválena. Škola

využije přidělené peněžní prostředky na vylepšení vybavení
školy z hlediska interaktivity (pořízení interaktivních
tabulí, notebooků atd.). Žáci se zvýšeného využití těchto
moderních prostředků ve výuce dočkají již v příštím
školním roce.

Nepořádek na školním hřišti
Díky aktivnímu přístupu zřizovatele bylo
vybudováno školní víceúčelové hřiště, které velmi
zkvalitnilo podmínky pro výuku tělesné výchovy. Je ideální
pro hry i atletiku. Umístění v bezprostřední blízkosti školní
budovy ušetří mnoho času, který byl třeba na přechody na
hřiště fotbalového oddílu. Hřiště nebylo budováno pouze
pro školu, ale také pro širokou veřejnost toužící po pohybu
a aktivním využití volného času. Škoda, že někteří z těch,
kteří hřiště využívají, příliš nedbají na pořádek a provozní

řád hřiště. Po hřišti se povalují cigaretové nedopalky, různé
obaly atd. Žáci školy už několikrát v rámci pracovních
činností hřiště uklízeli, ale podle našeho názoru není příliš
vhodné, aby uklízeli nepořádek, který sami nezpůsobili.
Tento nepořádek se na hřišti totiž pravidelně objevuje
právě ve dny, kdy je hřiště užíváno veřejností. Věříme,
že těchto lidí, kteří si neumí přečíst provozní řád a jsou
líní dojít k odpadkovému koši, mnoho není. Přesto, pokud
někoho takového uvidíte, upozorněte ho na jeho nesprávné
chování a jednání. Děkujeme!!
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PaySecCup
Žáci z tříd druhého stupně naší základní školy se
opět účastní celostátní vědomostní soutěže PaySecCup
pořádané Poštovní spořitelnou. V minulých letech škola
slavila v soutěži velké úspěchy. Oba dva předešlé ročníky
škola vyhrála, žáci pro školu vyhráli mj. interaktivní tabuli,
počítačovou sestavu, notebooky a digitální fotoaparát. Žáci
kromě pěkných věcných cen pro sebe získali jako výhru
pěkné zájezdy do Londýna či na Tropical Island nedaleko

Berlína (fotograﬁe ze zájezdů a dalších akcí pořádaných
školou si můžete prohlédnout na serveru www.rajce.net,
vpravo nahoře zadáte zsvseruby). V současné době probíhá
závěrečné sedmé kolo tohoto ročníku, naši žáci nejsou bez
šance na pěkné umístění i tento rok. Podařilo se jim vyhrát
dvě dílčí kola. Letos je ve hře 5denní zájezd do Paříže,
takže jednu z tříd naší školy možná čeká Eiffelovka,
Louvre, Eurodisneyland atd. Jestli mohou začít balit, to se
žáci dozvědí 6. května. Prosíme, držte jim palce!!

Sportovní akce
Škola tradičně pořádá pro žáky 7. – 9. ročníku
týdenní lyžařský kurz na Šumavě. Po několika letech
lyžování na Belvederu v Železné Rudě jsme se přesunuli na
Špičák a dobře jsme udělali. Je zde větší výběr lyžařských
terénů pro úplné začátečníky i zkušené borce. Je zajímavé,
že žáci, kteří se bojí jet v sedmém ročníku na kurz, protože
ještě na lyžích vůbec nestáli, v průběhu kurzu dosáhnou
téměř úrovně žáků zkušenějších. Na konci týdne bez
problémů absolvují závěrečný závod ve slalomu, a někteří
se zdaleka neumisťují na posledních místech. Lyžařský
kurz však není pouze řáděním na svahu, ale i poznáváním
nového. Instruktoři seznamují žáky s bezpečností nejen při
lyžování, ale i pobytu na horách, výstrojí a výzbrojí lyžaře

a její údržbou, historií lyžování a sportovními disciplínami.
Zajímavá byla beseda s pracovníkem národního parku
a profesionálním členem horské služby. Žáci mohli vidět
na vlastní oči například lavinové sondy, zařízení pro
signalizaci polohy člověka v lavině a další pomůcky. Na
stejném místě je již zajištěn kurz i pro následující školní
rok.
Na konci května čeká žáky cykloturistický
kurz do Českých Budějovic. Jihočeská oblast je kolům
zaslíbená. Protkává ji množství cyklostezek spojujících
malebná města a vesničky s množstvím přírodních krás a
historických památek. Děti se mají opět na co těšit. Přejme
si hlavně příznivé počasí.
Jaroslav Cafourek, Václav Růžička

SDH Všeruby
Kolektiv mladých hasičů
Mimo zásahové činnosti, ochrany před požáry
či jinými živelnými pohromami, je jedním z prvořadých
úkolů výchova mladé generace.
Sboru dobrovolných hasičů ve Všerubech se
v tomto odvětví daří již dlouhá léta. První mladí hasiči
či požárníci začali ve sboru pracovat
již v roce 1955. V kolektivu mladých
hasičů, se v průběhu let vystřídala velká
řádka občanů naší obce, a to nejen ve
družstvech dětí ale také dorostu. Většina
z nich je stále aktivními členy našeho
sboru. Za vše hovoří fakt, že v současném
jedenáctičlenném výboru SDH jsou pouze
tři hasiči, kteří nikdy nepracovali v kolektivu MH.
V roce 1972 byl vyhlášen první ročník celostátní
soutěže „mladých požárníků“ pod názvem HRA PLAMEN.
Tato soutěž přežila veškeré změny a v příštím roce oslaví
plných 30 let. Od roku 1973 se hry Plamen účastní vždy
minimálně jedno družstvo mladých hasičů našeho sboru.
Dosažené výsledky byly vždy dobré, i když na vítězství
v okresním kole čekala družstva mladých hasičů až do roku
1995. Vítězstvím v okresním kole získává družstvo právo
reprezentovat okres Plzeň – sever v krajské soutěži. To se
od roku 1995 podařilo celkem sedmkrát. Ani v krajských
kolech se družstva neztratila a svoji sedminásobnou účast
proměnila ve čtyři bronzové a jednu stříbrnou medaili.
V posledních letech obliba hasičského sportu

mezi mládeží na okrese Plzeň – sever stále vzrůstá. Na
tuto situaci v roce 2003 reagovala odborná rada mládeže
okresního sdružení hasičů vyhlášením seriálu soutěží „O
pohár odborné rady mládeže“. Do tohoto seriálu bylo
v prvním ročníku zařazeno šest soutěží, jejich počet
se díky zájmu rozrostl na současných deset. Soutěže
jsou rozloženy do celého školního roku. Discipliny na
jednotlivých soutěžích se však netýkají jen hasičského
sportu. Mladí hasiči zde měří své schopnosti a dovednosti
také ve střelbě ze vzduchovky nebo luku, orientaci
v terénu, uzlování, zacházení s ručním nářadím (sekera,
pila atd.). Pravděpodobně nejoblíbenějšími soutěžemi
posledních let jsou noční požární útoky na Horní Bělé
a noční branný závod v Nevřeni. Vítězem a držitelem
putovního poháru se stává vždy družstvo, které v průběhu
roku získá nejvíc bodů. Body jsou přidělovány za účast a
umístění na jednotlivých soutěžích. Za osm ukončených
ročníků se pouze našim mladým hasičům podařilo pohár
vyhrát tři po sobě následující roky, a získat tak putovní
pohár na trvalo.
Ve 29. ročníku Hry Plamen, který byl zahájen
v říjnu soutěží na Horní Bělé je družstvo starších po štafetě
požárních dvojic a závodu všestrannosti na průběžném
druhém místě. Na vedoucí družstvo z Nevřeně ztrácí pouze
jeden bod.
Daří se nám i v IX. ročníku poháru odborné rady
mládeže, máme za sebou již pět soutěží. Noční braný závod
v Nevřeni – 3.místo, Mikulášskou střelbu na čerta v Ledcích
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2. místo. Požární útok dle pravidel mezinárodních soutěží
v Manětíně – 1. místo. V průběžném pořadí celkového
hodnocení jsme i v poháru ORM na 2. místě a opět vede
družstvo z Nevřeně.
V březnu se přihlásilo šest nových zájemců
o práci v kolektivu mladých hasičů, díky tomu bylo
ustaveno družstvo mladších. Toto družstvo už začalo sbírat
zkušenosti. Svoji první soutěž v Manětíně zvládli výborně.
Po třech týdnech tréninku se umístili na 11. místě z 27
startujících družstev.
V květnu mají mladí hasiči každoročně soutěže
každý víkend, 7. 5. Junior cup v Plzni u Globusu, 14. 5.
dvojboj v Horním Hradišti a 21. - 22. 5. okresní kolo hry
Plamen v Mrtníce.
Mladí hasiči se však nevěnují pouze požárnímu
sportu, podílejí se také na úklidu hasičské zbrojnice a
jejího okolí. A v letošním roce se 11. května zapojili
do akce Český den proti rakovině, 15. květinový den je
veřejná sbírka ve prospěch Ligy proti rakovině. Účelem
sbírky je získání ﬁnančních prostředků na nádorovou

VŠERUBSKÉ LISTY
prevenci, zlepšení života onkologických pacientů, podporu
onkologické výchovy, výzkumu a onkologických center.
Děkujeme všem, kteří si koupili kvítek jako sluníčko,
pomohli aspoň maličko.
K 1. květnu jsou v kolektivu mladých hasičů
registrovány 3 děti do 6 let a 18 členů od 6 do 18 let.
Většina z nich je aktivně zapojena do soutěžních družstev.
Někteří však na svou první soutěž teprve čekají jako třeba
nejmladší člen SDH Vašík Baum, který v říjnu letošního
roku oslaví druhé narozeniny.
Vedení kolektivu se mimo Jardy Frány, věnují
Zdeňka Hodinová, Majda Stará a Kristýna Převorová.
Mladí hasiči se scházejí dvakrát v týdnu (pondělí a čtvrtek)
a v loňském roce mimo tyto pravidelné schůzky stihli 20
společných akcí z toho čtyři dvoudenní a navrch letní
čtrnáctidenní pobyt na letním táboře.
Činnost našeho kolektivu mladých hasičů by se
však neobešla bez Obecního úřadu Všeruby a celé řady
sponzorů. Touto cestou bych jim všem rád poděkoval za
jejich podporu a přízeň.
Jaroslav Frána, starosta SDH Všeruby

Ze spolku Hrdibor Všeruby - brigáda

Často pro zkrácení cesty využívám cestičku
vedoucí přes rokli mezi „Klunkami a Drůbežárnou“. Poté
co ze strání zmizel letošní sníh a odkryl to, co pod ním bylo
schované, bylo mi jasné, že s tím musíme něco udělat, že
to tady musíme změnit. Myslím tím ten nepořádek, který
se v rokli v těchto místech nacházel. Domluvili jsme se se
známými ve spolku HRDIBOR a na den 10. 4. 2011 jsme
svolali brigádu. O brigádě jsme spoluobčany informovali
pomocí vylepených plakátů. V době od vylepení plakátů
do termínu brigády jsme zaznamenali poměrně dost
ohlasů, takže o brigádě se vědělo. Některými spoluobčany
jsme byli zrazováni, že stejně nikdo nepřijde, ale přesto
jsme se nenechali odradit.
Nakonec se nás v neděli 10. 4. sešlo celkem
jedenáct – Míša Reinwartová, Viola Pešková s dětmi
Vašíkem a Evičkou, Jarda Frána, Dáša Löwyová, manželé
Červenkovi, Vašek Menčík, p. Machaníček (majitel části
pozemku rokle), p. Vasilijev. S úklidem jsme začali po
půl deváté a končili jsme kolem 13.30 hod. Mezi jinými
odpadky jsme zde našli např. igelitovou tašku s použitými

plenami zn. Pampers, několik pneumatik, nárazník od
auta, obaly od výrobků zn. Primeros a Durex, desítky
PET lahví, dvě igelitové tašky s dámskou garderobou
včetně 11 ks podprsenek, boty, lívanečník, tašku s léky,
kanystry, koberce, lina, pletivo, sedačku od motorky atd.
Celkem jsme nasbírali čtrnáct 150-ti litrových pytlů na
odpad a naložili jeden kontejner na nákladní automobil
dalším odpadem – stavební sutí, odpadem ze zahrádek
apod. Z tohoto krátkého seznamu vyplývá, že uvedený
nepořádek zde nenadělaly děti, které touto zkratkou chodí
do školy a ze školy, tak jak se nám pokoušel vysvětlit
jeden z procházejících spoluobčanů. Spíše to zde vypadalo
jako černá skládka,
kterou zde založili
dospělí. Ve spolupráci
s
přítomným
zástupcem
SDH
Všeruby Jardou Fránou
jsme
ještě
spálili
hromadu
uschlého
dříví a křoví, které se
zde volně povalovalo. Jardovi také děkujeme za připravené
malé občerstvení – pivo, limo.
Dle mého názoru se tato akce povedla a splnila
svůj účel. Možná jsem čekal trochu větší účast, ale aspoň
jsme si nepřekáželi. Velmi mě těší následné ohlasy od
spoluobčanů, kterým se nynější podoba rokle líbí. Takže
nezbývá než doufat, že se nám všem podaří i nadále toto
místo udržovat v takto aspoň trochu hezkém stavu.
Václav Červenka
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Masopust 2011
A tak jsme se po roce sešli zase. Na den 5. 3. 2011
připadl termín masopustního průvodu a ráno po 08 hod jsme
se začali scházet na hřišti v restauraci. Oproti loňskému
roku jsme byli připraveni trochu lépe, nevěstu a ženicha
jsme
měli
domluvené
již dopředu a proto jsme
nemuseli hned po ránu
shánět
„dobrovolníky“
pro zaručeně náročnou
a zodpovědnou činnost.
Jedinou
nečekanou
překážkou byl zub nevěsty,
který večer před průvodem
začal bolet a bolel hodně. Ale nevěsta byl silný a odolný
jedinec, kterého nic nerozhodí a když pomůže nějaká ta
růžová pilulka a lékař s kleštěmi na pohotovosti, tak není
problém. Po namaskování vyrazil průvod okolo čtvrt
na deset směrem na náves, kde nás již očekával starosta
obce, který nás všechny přivítal, oddal ženicha s nevěstou
a popřál nám „krásného masopusta“. Při této příležitosti
také ještě starosta popřál Všerubským listům a první výtisk
jsme pokřtili lahví kvalitního šampaňského vína (částečně
to
odnesla
i
šéfredaktorka).
A pak již průvod
vyrazil na svou
cestu po obci
směrem k nové
zástavbě, potom
na Klunky, do
bytovek
atd.
Nejdéle jsme se
zdrželi v DPS, kde nám zde přítomní obyvatelé připravili
občerstvení a všichni společně jsme si zatančili.
V průvodu se kromě nevěsty a ženicha vyskytovali
také Kecal (ten dokonce ve dvou provedeních), kominík
/než se ztratil/, mušketýři, hodiny, čerti, strašidla, Pat

a Mat, paní hostinská, chirurg, mnich, jeptiška, anděl,
mořská panna, vodník, klauni, Aramis, mimina – dvojčata,
Křemílek, uklízečky, man in black, Vřískot, bílá paní,
fotbalisté, fotbaloví a hokejoví fanoušci, piráti, opice,
papírová krabice a spousta dalších.
Celkem jsme za celý den při průvodu snědli „207
koblih, 165 chlebíčků, 283 jednohubek, 3 kg tlačenky,
3,5 kg sekané, 8 bochníků chleba, 47 rohlíků a spousty
dalších pochutin, vypili jsme „415 štamprdlí /a to ještě
nevěsta s ženichem si připili celkem se 195 spoluobčany/,
53 piv, 28 l minerální vody s příchutí a 7 l čisté vody.
„Miminkovi“ do zavinačky jsme vybrali cca 16 tis Kč a
v kočárku se objevilo několik desítek lahví vína či jiných
„destilovaných destilátů“. Poslední návštěvu na konci
Všerub jsme absolvovali kolem 18:30 hod a pak jsme se
přesunuli do restaurace na hřišti. Zde jsme si vychutnali
zaslouženou vynikající „gulášovou gulášovku“ a poté jsme
již za zvuků kapely tančili /někteří
i na stolech/ a povídali a popíjeli a
tančili a ……………..
Z hlediska pořadatelů mohu
k masopustnímu průvodu uvést,
že nemáme žádné připomínky
k ničemu, i objednané počasí
vydrželo a povedlo se. Hodně
nás také těší fakt, že i přesto, že
jsme přestali s půjčováním masek
z půjčovny, tak počet masek
v průvodu se oproti minulým letům zvyšuje a i masky jsou
hezčí a propracovanější. Letos nám otevřeli své dveře a
přivítali celý průvod i někteří obyvatelé Všerub, kteří nás
v minulých letech vidět nechtěli a nepouštěli nás dál. To se
nám v několika málo případech stalo i letos, ale těší nás, že
počet těchto „zamčených dveří“ se neustále snižuje. Takže
nezbývá než říci (či napsat) – TĚŠÍME SE ZASE ZA ROK
V JEŠTĚ HOJNĚJŠÍM POČTU.
Václav Červenka

Kulturní dům
Po předchozí dohodě s místostarostou p.
Falkenauerem jsem inicioval dne 18. 4. schůzku, které
jsem se účastnil já, p. Falkenauer, p. Hartman a p. Flesar.
Tato schůzka se uskutečnila v objektu „kulturního domu“
a hlavním tématem byla prohlídka této stavby, seznámení
se se stavem v jakém se nachází a nalezení případných
možností řešení k jeho uvedení do provozu. Na místě jsme
zjistili, že oproti všem zprávám není v takovém dezolátním
stavu, jak se říká. Největší obavy byly z topení, ale hned
jsme se shodli, že topení by se dalo vyřešit např. dvěma nebo
třemi na sobě nezávislými okruhy, také jsme se dohodli na

různých možných stavebních úpravách (vybourání příček,
přistavení schodiště na balkon apod.). Nejdůležitějším
závěrem ale bylo sdělení pana místostarosty, který jednání
uzavřel s tím, že případnou rekonstrukcí kulturního domu
se začne zabývat hned na dalším jednání rada obce, kde
členům rady předestře námi na místě zjištěné skutečnosti.
Takže 800. výročí první zmínky o Všerubech
bychom třeba už mohli slavit v našem „staronovém“
kulturním domě???
Václav Červenka
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Dětský maškarní karneval
V sobotu 12. března proběhl v hasičské zbrojnici
dětský maškarní bál. O hudbu a občerstvení se postarali
místní hasiči v čele s Jaroslavem Fránou. Tombolu a
zábavu pro děti připravili paní učitelky z Mateřské školky
– Lenka Káňová a Silvie Pražmová za pomoci Aničky
Kňákalové. Poděkování patří našim sponzorům - Obci
Všeruby, TJ KZJ SK Všeruby a panu Eretovi. O pokladnu

se vzorně starala paní Helena Reinwartová. Sešlo se 47
dětí v maskách a přibližně stejný počet dospělých. Tanec
střídaly soutěže, vyhodnocení nejlepší masky a tombola.
Každé dítě si domů odneslo drobnou hračku a doufám, že
i pěkný zážitek ze sobotního odpoledne.
Radka Mičulková

Svěcení kapličky v Chrančovicích
V neděli 27. 3. se konala v Líšťanech a
Chrančovicích slavnost. V přeplněném líšťanském kostele
sloužil mši plzeňský biskup Mons. František Radovský.
Po mši jel posvětit nově zbudovaný památníček svatého
Huberta u silnice mezi Líšťany a Luhovem, který dal
zbudovat za myslivecké sdružení pan ing. Boháček. Poté
se celý průvod přesunul do Chrančovic, kde otec biskup
znovuvysvětil kapličku sv. Jana Nepomuckého na návsi,
která prošla generální opravou. Tato krásná slavnost byla

důstojným zakončením snahy mnoha nadšenců vedených
ing. Ludvíkem, kteří vzkřísili k životu tuto kapličku, na
kterou již byl vydán demoliční výměr. Obec Všeruby
podporovala tuto snahu jak ﬁnančně tak organizačně.
Poděkování zaslouží i Sbor dobrovolných hasičů ve
Všerubech za ozvučení chrančovické části slavnosti a
Policie ČR za organizaci dopravy během celé slavnosti.
Miroslav Falkenauer

Divadelní představení
Dne 28. 3. 2011 se uskutečnilo ve všerubském
kinosále kulturní představení „Klavír vážně i nevážně 3“
divadelního spolku Cimrmanband.
Velmi vtipné představení přibližující život a dílo
významných klavírních skladatelů především z 19. století
doprovázeli významní hosté - klavírní virtuóz Štěpán Kos a
Jan Vozár. Perličkou na konec bylo vystoupení Komorního
lahvového orchestru Církevního gymnázia v Plzni.
Díky nakažlivému smíchu Aničky Kňákalové jsme
se až „za břicha popadali“. Škoda jen, že přišlo jen 29 lidí.
Spolek Cimrmanband zde vystoupil již několikrát, snad
je tato nízká účast neodradila od dalšího vystupování a
doufejme, že příště bude účast alespoň dvojnásobná. Máte
se opravdu na co těšit.
Veronika Menčíková

Všerubská šlápota
4. ročník Všerubské šlápoty odstartoval v
neděli 1. května v 9.30 jako každý rok od hasičské
zbrojnice. Trasa vedla po modré turistické značce přes
Košetice na Čemíny. Odtud pokračovala značenou
cestou lesem do Všerub. Účastníci se mohli občerstvit
u druhé kontroly, kde čekal Jarda Frána se svým
dokonalým bufetem. Počasí vyšlo jak na objednávku.
Přišlo 38 lidí, z toho 17 cyklistů. V cíli na účastníky
čekal diplom, sladká odměna a opět občerstvení.
Děkuji všem organizátorům i zúčastněným za příjemné
dopoledne svátečního dne.
Radka Mičulková

kresba Vladimíra Falkenauerová, 2011
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TJ KZJ SK Všeruby
Z činnosti výboru TJ KZJ SK Všeruby
V současné době výbor TJ kromě jiných
„každodenních“ činností spolupracuje s Obecním úřadem
Všeruby na realizaci oddychové zóny, která by měla vést
od hřiště pod haldami přes potok a vyúsťovat na silnici na
Kokořov. V rámci brigád jsme se ujali první fáze realizace
této stezky – celý úsek jsme vyčistili od náletů a keřů, které
lemovali okolí i samotnou trasu. Tím naše práce skončila
a je na obecním úřadu, jaké kroky učiní dále. Nyní bude
pravděpodobně potřeba vytrhat kořeny, aby při chůzi
nepřekážely a také zpevnit povrch cesty. Nejdůležitější
bude ale zřejmě vybudování lávky přes potok.
Dále také spolu s Obecním úřadem Všeruby

úzce spolupracujeme na realizaci vyasfaltování škvárové
plochy, která sousedí s dětským hřištěm. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo uvolnění částky ve výši 500.000,- Kč na
realizaci tohoto projektu. V současné době byla zpracována
projektová dokumentace k této akci a my se již těšíme, že
v nejbližší budoucnosti začnou první přípravné práce.
Dne 28.4. 2011 nám současná nájemkyně
restaurace „Na hřišti“ oznámila, že by chtěla k 30.6.
2011 ukončit nájem této naší provozovny. Z uvedeného
důvodu se obracíme touto formou na všechny naše členy,
příznivce, ale i na další spoluobčany se žádostí o získávání
případných zájemců o pronájem naší restaurace.
Rudolf Herák, Václav Červenka

Hodnocení zápasů „A“ mužstva
Po podzimu ke změně v hráčském kádru nedošlo.
Pouze byl na hostování do Hunčic puštěn Pavel Gottwald,
který v podzimní části soutěže nehrál, a podařilo se dokončit
po druhém jarním zápase hostování Zdeňka Oulíka. Dalším
oslabením mužstva je dlouhodobé zranění Pavla Karlovce.
Největším problémem je ale neochota některých hráčů se
s mužstvem vůbec připravovat. Je pro ně prostě lepší jít si
kopnout za béčko, kde jsou za hvězdu.
Po šesti odehraných zápasech jarního kola jsme
získali 6 bodů a to výhrami ve Vejprnicích a Horní Bříze.
Bohužel se nám nepodařilo tyto vítězství potvrdit doma.
Asi nejblíže k výhře jsme měli v utkání s Úněšovem. I
přes špatný začátek (ve 13. minutě jsme prohrávali 0:2) se
nám podařilo vyrovnat a byli jsme lepším týmem. Bohužel
jedna zbytečná chyba nás stála alespoň bod. Ale veškerý
sport je o chybách a ty my děláme více jak ostatní. Jako
např. odehrané zápasy s Dolní Bělou – 2 zbytečné chyby
– 2 góly, Kožlany – 1 zbytečná chyba – 1 gól, Plasy – 4

zbytečné chyby – 4 góly.
S menšími změnami jsme nastupovali v této
základní sestavě – Červenka, Greiner
V., Nezbeda, Schejbal, Greiner L.,
Vrba, Herák J., Majer, Herák R.,
Fleisner, Oulík Z. Ale jak už to
bývá, je třeba dělat změny. Ať už je
to zapříčiněno pracovní vytížeností
(Greiner V.), zraněním (Schejbal)
nebo jinými příčinami (Oulík M.). Do
hry dále zasáhli Tyr, Hodina, Oulík M., Čech a Krystl. A
když se to hezky sejde, hrajete s 11 lidmi a jste rádi, že
máte na lavičce alespoň někoho na střídání.
Střelci branek – Tyr, Vrba, Schejbal, Herák J.,
Majer, Oulík M., Greiner V., Greiner L. I toto o něčem
vypovídá. Kde jsou doby, kdy ve Všerubech byl střelec. 6
zápasů, osm střelců.
Ivoš Buřič

Pozvánka na budoucí akce
Svěcení varhan
V sobotu 14. 5. od 17 hodin proběhne velká událost – svěcení varhan v kostele sv. Ducha. Této vyjímečné
události se zhostí generální vikář plzeňského biskupství Mons. Dr. Robert Falkenauer. Poté bude následovat varhanní
koncert známé virtuózky plzeňské konzervatoře Dr. Chaloupkové. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Všerubský šikula
Spolek Hrdibor Všeruby pořádá ve spolupráci s SDH Všeruby a půjčovnou lodí U Čerta dne 15. 5. 2011
od 14:00 hod stezku šikovnosti a obratnosti pro děti a dospělé. Na fotbalovém hřišti a v jeho okolí bude připraveno
několik stanovišť, kde budou děti i dospělí plnit různé úkoly a můžou si vyzkoušet, co všechno svedou a dovedou
– provazový žebřík, provazová lávka, lanová houpačka, střelba z luku a z foukačky, kladina, speciální chůdy apod. Vše
bude zakončeno opékáním buřtů, každý bude za svoji snahu odměněn drobnou pozorností a pamětním listem.
Noc kostelů
Všerubské kostely sv. Ducha na náměstí ve Všerubech a sv. Martina (na hřbitově) se letos připojí k celorepublikové
akci pod názvem Noc kostelů. V pátek 27. 5. od 18 do 22 hod. budou tyto kostely otevřeny k prohlídce široké veřejnosti a
bude v nich probíhat kulturní program – vystoupení pěveckého sboru gymnázia L. Píky z Plzně, vystoupení všerubského
vokálního sboru, krátký varhanní koncert, přednášky o historii kostelů. Po celou dobu budou k dispozici dobrovolníci,
kteří budou odpovídat na Vaše dotazy. Sledujte detailní program, který bude vyvěšen na obvyklých místech a informace
na www.nockostelu.cz.
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Mokrá galuska
Spolek Hrdibor ve spolupráci s půjčovnou lodí U Čerta a SDH Všeruby pořádá dne 6. 8. 2011 od 14:00 hod
nultý ročník přejezdu lávky přes hasičskou nádrž „Mokrá galuska“. Disciplíny - přejezd na kole v co nejdelším čase
(jednotlivec), přejezd se stavebním kolečkem v co nejkratším čase (pár, jeden se veze).
Je připravena doprovodná soutěž „O nejlepšího utopence“ - soutěž o nejchutnější nakládanou uzeninu! Těšte se
na super ceny. Podrobné informace sledujte na plakátech a na www.pujcovna-ucerta.cz/mokra-galuska
z dalších akcí:
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 25.5., Obecní úřad Všeruby
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV - 28.5. - fotbalové hřiště, pořádá SDH Všeruby
DĚTSKÝ DEN - 4. 6. od 13:00 hod, fotbalové hřiště, pořádá TJ KZJ SK Všeruby
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA - 11.6. od 20:00 hod, fotbalové hřiště, hraje EXPRES, pořádá TJ KZJ SK Všeruby
POUŤOVÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ - 12.6. (přesný začátek a obsazení bude upřesněno), pořádá TJ KZJ SK Všeruby
LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA POD OTEVŘENÝM NEBEM - 4.7., pořádá SDH Všeruby, hraje kapela Toužimáci
NOHEJBALOVÝ TURNAJ - 9. 7., pořádá p. Oulík a Mecera (termín bude ještě upřesněn)
DĚTSKÝ VODÁCKÝ TÁBOR BEROUNKA 2011 - 29. 7. – 5. 8.– viz. www.pujcovna-ucerta.cz/tabor
MEMORIAL CHODORA-VANĚK – fotbalový turnaj – 13. 8. – pořádá TJ KZJ SK Všeruby

TJ KZJ SK Všeruby - žáci
TABULKA k 1. 5. 2011
16 14 0 2 94 : 17 42
1. Plasy
15 13 1 1 91 : 8 40
2. Zbůch
3. Kozojedy 16 12 2 2 77 : 10 40
4. Kožlany 16 12 0 4 94 : 22 36
5. Kaznějov 17 12 0 5 93 : 21 36
6. Kralovice 17 12 0 5 81 : 31 36
7. Žihle
17 7 1 9 38 : 53 22
8. Chotíkov 17 6 2 9 27 : 51 20
9. Úněšov 17 6 1 10 47 : 77 19
10. D. Bělá 17 5 1 11 31 : 59 16
11. Sulkov 17 5 1 11 31 : 76 16
12. K. Újezd 17 5 1 11 32 : 78 16
13. Tlučná 17 2 0 15 7 : 117 6
14. Všeruby 16 0 0 16 11 : 134 0

z redakce
Vážení čtenáři, rádi bychom Vám touto cestou
poděkovali za Vaše kladné ohlasy k novinám. Vaše názory
přicházeli nejen na e-mailovou adresu novin, ale spoustu ohlasů
jsme zaznamenali většinou při osobních setkáních. Uvědomujeme
si, že mnoho z Vás nemá přístup na internet, pro tento případ
články doručte na obecní úřad nebo členům redakce.
I když noviny nesou název Všerubské listy, netýkají
se jen samotných Všerub. Jsou zdarma distribuovány do
každé domácnosti nejen ve Všerubech, ale i v Klenovicích,
Chrančovicích, Radimovicích, Chrástově, Kokořově a
Popovicích. Rádi bychom proto znali i názory a připomínky
spoluobčanů žijících v těchto obcích.
Na anketní otázku z minulého čísla nám reagovala
pouze jedna pisatelka, která se však nepodepsala. Ve svém
příspěvku uvedla několik návrhů, za které děkujeme a předáme je
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na schůzce k přípravě 800. výročí první zmínky o obci Všeruby.
Protože bychom rádi znali více názorů, pokládáme pro druhé
číslo novin stejnou anketní otázku.: Jak byste si představovali
důstojné oslavení 800. výročí první zmínky o Všerubech,
které budeme slavit v roce 2012? Doufáme, že přijde více
ohlasů!
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
listů vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 15. 8. 2011, předpokládané
vydání nového čísla je naplánované na 1. 9. 2011.
Redakční rada
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