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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poprvé se k Vám obracím jako starosta. Rozhodnutí
přijmout tuto funkci po Václavu Primasovi nebylo jednoduché.
Vašek byl jedním z nejlepších starostů, které naše obec měla a je
veliká škoda, že jím nemohl být dál. Je těžké srovnat se s touto
ztrátou, ale zároveň je na co navazovat. Myslím, že změnou na
postu starosty nenastává nějaká revoluce či prudké vychýlení
kurzu – naopak. Jako radní jsem na mnoha věcech s Václavem
spolupracoval a tak hodlám pokračovat v jeho díle. Snad jen
důrazy budou trochu jinde. Zatímco Vašek byl starostou
velkých staveb, nastává nyní doba, kdy je třeba tyto velké
projekty doplnit drobnou prací, detaily, na které nebylo
dříve tolik času – na různé opravy, vylepšení atd.
Hlavní úkol, který před sebou máme, je důkladně
připravit důstojné oslavy 800 let od první písemné zmínky
o Všerubech. Komise, která se schází nad touto přípravou,
již hodně postoupila ve spolupráci s Muzeem a galerií severního
Plzeňska v Mariánské Týnici. Připravuje se publikace o historii
Všerub a zdá se, že to bude velmi důkladná, obsážná a zajímavá
kniha. Ve dnech 11., 12. a 13. května příštího roku připravujeme
ve spolupráci s agenturou historický jarmark se spoustou zábavy,
šermu, kostýmovaných bojů, divadelních her o historii, ale i her
pro děti, dechovky, rockové kapely a snad i s ochutnávkou piv
několika zajímavých pivovarů.
Hned po mém nástupu do funkce jsme museli řešit
havárii vodovodu v Chrančovicích. Jak se zjistilo po delším
pátrání, nedostatek vody v této obci nebyl způsoben malými

zdroji, ale skrytou závadou, kdy pod silnicí bylo prasklé potrubí,
ze kterého zcela nepozorovaně voda utíkala. Tato závada se
podařila opravit a tak, doufejme, bude vše v pořádku.
Nyní připravujeme návrh rozpočtu na příští rok, který
musí projednat rada a poté zastupitelstvo obce. O jeho struktuře
Vás budeme včas informovat. Měl by to být rozpočet uvážlivý, i
když vzhledem k veliké události, která nás příští rok čeká, bude
nezbytné použít část prostředků z našich ﬁnančních rezerv.
Vím, že mnozí občané, kteří mě znají, si kladou
oprávněnou otázku, jak skloubím svou ﬁrmu a starostování.
Mluvil jsem o tom na volebním zastupitelstvu a tuto pozici
držím nadále: do konce roku utlumím činnost své ﬁrmy
a do té doby zůstanu neuvolněným starostou. Od nového
roku se budu věnovat své funkci jako uvolněný starosta
na celý pracovní úvazek.
V politice je zvykem „sto dnů hájení“. I já Vás prosím o
trpělivost a shovívavost. Bude chvíli trvat, než se do nové situace
vpravím. Ale věřím, že to s Vaší pomocí, s pomocí zastupitelů
a radních a v neposlední řadě s podporou týmu lidí na úřadě,
společně zvládneme.
S nastávajícím adventem Vám přeji klidnou přípravu
na Vánoce a hlavně jejich radostné, pohodové a klidné prožití, a
do nového roku mnoho zdraví, spokojenosti a lásky nejbližších.
Jaroslav Schejbal
starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Z jednání zastupitelstva ze dne 3. 10. 2011
Na začátku zasedání zastupitelstva, které vedl
místostarosta Miroslav Falkenauer, složil do jeho rukou slib
zastupitele pan Tomáš Dvořák, který podle výsledků komunálních
voleb nastoupil na místo Václava Primase.
Poté předal místostarosta vedení zasedání zvolenému
předsedovi volební komise p. Fránovi, aby provedl volbu starosty
a nového člena rady obce a dlužno poznamenat, že to provedl
s grácií. Volební strana ODS navrhla za starostu pana Jaroslava
Schejbala a volební strana Sdružení nezávislých navrhla
Václava Červenku. Oba kandidáti pronesli krátké projevy a po
nich proběhla volba. Hlasy 10 zastupitelů byl zvolen starostou
pan Jaroslav Schejbal. Za nového člena rady byl pak zvolen 14
hlasy pan Jaromír Eisman. Nově zvolený starosta pak krátce
poděkoval přítomným.
Dalšího vedení zasedání se opět ujal místostarosta.
Zastupitelstvo pak schválilo návrh, aby funkce starosty byla po
dobu 3 měsíců – tedy do konce roku – funkcí neuvolněnou a od
nového roku - až se nový starosta vyváže ze svých dosavadních
závazků – byla opět funkcí uvolněnou.
Zastupitelé pak schválili změnu rozpočtu, která
reﬂektovala průběh běžného provozu a byla více-méně formální.
Místostarosta pak informoval zastupitele o probíhajících
pracech na obchvatu. Po přesném zaměření stavby bude třeba
se vypořádat s majiteli pozemků. Obec odkoupí pozemky a

od obce je pak odkoupí Krajský úřad jako jeden pozemek pod
silnicí. Na to bude třeba uvolnit cca 835. 000, -Kč, které se – i
s již vyplacenými zálohami – obci vrátí.
Místostarosta také informoval o dotaci, kterou obec
získala od Místní akční skupiny Náš region na úpravu Hadí
studánky. Bude postaven altán nad studánkou a studánka bude
upravena a u ní bude informační tabule – na ní by mohla být
připomenuta pověst o hadí studánce.
Zastupitelé byli také informováni o brzkém zahájení
opravy kanalizace na Klunkách a probíhající práci na úpravě
asfaltové plochy na hřišti.
Místostarosta předložil zastupitelům nabídku na
vypracování studie dostavby Kulturního domu ve Všerubech a
zastupitelé souhlasili s nabídnutou cenou 30.000,- Kč. Také je
seznámil s dokončením prací na rekonstrukci stropů v mateřské
školce. Po odečtení nevykonaných prací a přičtení víceprací
vzrostl rozpočet této akce o 66.200,- Kč
V diskusi pak vystoupil pan Smejkal z Klenovic a navrhl
zastupitelům, aby pro obec koupili bývalou hasičskou zbrojnici
na návsi v Klenovicích, aby se o ni mohli starat a využívat pro
spolkovou činnost. S tím zastupitelé souhlasili a vyzvali radní
k jednání s majitelem.
Miroslav Falkenauer
místostarosta obce
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Obecní úřad informuje
Oznámení: Obecní úřad Všeruby bude od 1. 1. 2012 každé úterý pro veřejnost uzavřen a to z
důvodu zpracování agendy na jednotlivých úsecích.
Upozornění: z článku II odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 1/2001 Obce Všeruby vyplývá, že v zájmu
zdraví a bezpečnosti všech občanů, zlepšení vzhledu obce a životního prostředí je zakázáno na
veřejném prostranství umožnit volné pobíhání psů, drůbeže nebo jiného zvířectva, vstupovat se
zvířaty nebo je vpouštět na hřiště, travnaté plochy, pískoviště apod. V případě znečištění veřejného
prostranství je majitel nebo průvodce zvířete povinen znečištění neprodleně odstranit.
Upozornění: z článku IV. bod 3 vyhlášky č. 7/2001 Obce Všeruby o nakládání s komunálním a stavebním odpadem vyplývá, že
kontejner na hřbitově slouží pouze pro ukládání odpadu z obecního hřbitova ve Všerubech /odpad z výzdoby hrobů - květiny
a ostatní drobný odpad/. Ukládání jiného odpadu je přísně zakázáno.
Upozornění: Obecní úřad upozorňuje občany, že kontejnery na komunální odpad (černé kontejnery) u bytových jednotek č. p.
253 - 254, 255 - 256, 330 - 331 a u domu s pečovatelskou službou jsou určeny pouze pro nájemníky těchto domů. Služby spojené s
vývozem těchto kontejnerů si tito nájemníci plně hradí.
Sdělení a žádost: Obec Všeruby vybudovala centrální čistírnu odpadních vod. Převážná část rodinných domů, bytových domů a
ﬁrem je na obecní kanalizaci připojena. Bylo vybudováno několik přečerpávacích šachet, které se průběžně kontrolují, ale přesto
dochází k jejich ucpání a tím ke zvýšení nákladů na jejich údržbu. K těmto poruchám na přečerpávacích šachtách dochází proto,
že se do kanalizace dostávají věci a předměty, které tam nepatří. Žádáme tímto všechny občany, aby na níže uvedené odpady
nepoužívali obecní kanalizaci:
- biologický odpad
1. odpady z kuchyňských drtičů
2. zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
3. tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
- veškeré hygienické potřeby
1. jiný než toaletní papír do WC mísy.
2. jednorázové pleny, hadry, dámské hygienické potřeby, čistící jednorázové ubrousky pro kojence - nejsou uzpůsobené pro rozložení
v kanalizaci
- chemikálie a další nebezpečné látky
1. staré barvy, ředidla, lepidla
2. kyseliny, hydroxidy
3. mazadla, oleje
4. zbytky čisticích prostředků
5. domácí a zahradní chemie
6. obsah baterií, ropné látky, infekční a karcinogenní
7. a další chemické látky
- léky

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Anna Rubášová (rodiče Miroslav Rubáš a Stanislava Rubášová), Dominika Surmajová (matka Lucie Surmajová), Andrea Majerová
(rodiče Dušan Majer a Jana Majerová), Viktorie Hermanová (rodiče Jan Herman a Anna Kudíková), Šimon Reiterman (rodiče Petr
Reiterman a Petra Karlovcová),
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany: Milada Tomaszewská ze Všerub (ve věku 81 let), Ludmila Štěpánová ze Všerub
(ve věku 83 let), Pavlína Šuliková ze Všerub (ve věku 81 let), Karel Turek ze Všerub (ve věku 55 let), Marta Pourová ze Všerub (ve
věku 47 let)

Základní škola
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
I když naše škola není příliš velká, nabízí žákům celou
řadu zájmových aktivit. V uplynulém školním roce pracoval
úspěšně kroužek ﬂorbalu, dvě skupiny keramického kroužku,
kroužek badmintonu, pěvecký, sportovně-taneční, kroužek
šikovných rukou, výtvarný kroužek, pro nejmladší žáky

kroužek hry s angličtinou, pro starší žáky doučování angličtiny
a ve spolupráci s externím pracovníkem modelářský kroužek
zaměřený na plastikové modely. Někteří žáci neměli o tuto
činnost zájem, ale řada dětí docházela na více kroužků. Celkový
počet činil úctyhodných 120 zájemců o tyto aktivity. Většímu
rozvoji této činnosti brání hlavně omezené autobusové spojení.

- 4Žáci školy se pravidelně zúčastňují představení divadla
Alfa v Plzni. Žáci se zúčastnili představení hry Kouzelný
mlýnek. Důležitá není pouze vlastní divadelní produkce, ale i
skutečnost, že se v době převahy televize a počítačů žáci dostanou
do skutečného divadla, a to má i význam společenský. Velmi
výhodné jsou akce divadel a různých společností, které se svou
produkcí přímo navštíví školu. Ušetří se tím čas a náklady na
dopravu. Například divadlo Pernštejn uvádí hry o jednotlivých
historických obdobích. V letošním školním roce se jednalo o
období římské říše. Žáci školní družiny nastudovali program
vánoční besídky pro obyvatele domu s pečovatelskou službou,
mateřská škola a žáci první třídy navštívili divadelní představení
v Horní Bělé s názvem Nebojte se strašidel a představení cirkusu
Renáto. Žáci prvního stupně se v mateřské škole zúčastnili
představení s názvem Duch Bambula a tradičního koncertu žáků
ZUŠ Plasy. Předškoláci z mateřské školy na oplátku navštívili
žáky prvního ročníku v době výuky, aby si vyzkoušeli, co je
v dalším roce čeká. Velmi hodnotný je každý rok výchovný
rockový koncert, který seznamuje žáky s vývojem rockové
a populární hudby v jednotlivých obdobích ve světě i na naší
hudební scéně. Zajímavé povídání je doplněno živými hudebními
ukázkami. Všichni žáci školy se zúčastnili velmi hodnotného
koncertu ve všerubském kostele. Nejednalo se pouze o hudební
produkci, ale o důkladné seznámení s kostelními varhany jako
hudebním nástrojem.
Žáci osmého ročníku připravili pro své mladší
spolužáky z prvního stupně v okolí Lipovky dětský den s názvem
Pohádkový les.
Samozřejmostí se již staly třídní vánoční besídky.
Kulturním vrcholem na konci každého školního roku je rozloučení
žáků devátého ročníku, které obohatí svým vystoupením taneční
a pěvecký kroužek.
Žáci se v rámci výuky zúčastňují celé řady tématických
exkurzí spojených s výukou a volbou povolání. Výchovný
poradce s žáky osmého ročníku pravidelně navštěvuje úřad
práce za účelem konzultací o volbě povolání. Koncem března
skončil projekt Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje
„Aktivní motivace žáků = jistota pro budoucnost technických
oborů“. Akce byla velmi zdařilá. Převážně chlapci ze 7. – 9.
ročníku navštívili osm podniků se špičkovými technologiemi,
navštívili stavební učiliště, kde si vyzkoušeli instalatérské,
malířské a truhlářské práce. Součástí projektu byly také dvě
besedy s ukázkami řemesel přímo v naší škole. Ve spolupráci
s Pedagogicko - psychologickou poradnou Plzeň se žáci 5., 6., a
7. ročníku zúčastnili třídenního adaptačního pobytu v rekreačním
středisku v Plasích. Účelem těchto pobytů bylo hlubší poznání
žáků v navozených problémových situacích pedagogy i žáků
mezi sebou. Akce byly přínosné, ale potřebovaly by být delší.
Škola umožňuje společné preventivní prohlídky žáků u zubního
lékaře ve Všerubech dvakrát během školního roku.
Každým rokem se děti z prvního stupně seznamují
s obcí formou návštěvy obecního úřadu, kostela, zahradnictví a
dalších významných míst. Obohacením byla beseda s panem
místostarostou Falkenauerem.
Přímo s výukou souvisí
přednášky a besedy uskutečněné ve škole i mimo školu. Sem
patří tradiční exkurze do zoologických zahrad v Praze a Plzni.
Žáci 5. – 7. ročníku navštívili nejznámější pamětihodnosti
Prahy. V rámci vzdělávacího cyklu Jeden svět na školách zhlédli
žáci vyšších ročníků ﬁlm o nemoci AIDS, dále se zúčastnili
besedy o světovém terorismu a kriminalitě, besedy o hrozbě
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neonacismu, zhlédli historický ﬁlm Lidice. Velmi zajímavé bylo
povídání se známým publicistou Josefem Klímou o zločinnosti
kolem nás. Velmi podnětnou a aktuální byla beseda o odpadech,
jejich rozdělení a zpracování. Podle složitosti se skládala ze
dvou samostatných bloků pro žáky 1. a 2. stupně. Přednášející
doplnila své povídání o praktické ukázky a audiovizuální
produkci. Hlavně však svým přístupem získala žáky k aktivní
účasti na besedě.
V rámci dopravní výchovy absolvovali žáci 4. a 5.
ročníku praktickou výuku na dopravním hřišti ve Třemošné.
Samostatnou kapitolou jsou školní výlety, ve kterých
preferujeme poznávací činnost spojenou s turistikou a pobytem
v přírodě. Zde jsou ve velké míře zastoupeny návštěvy
zoologických zahrad. Žáci 2. a 4. ročníku absolvovali školu
v přírodě v rekreačním zařízení Poustky u Žihle, osmáci si
prohlédli zahradu ﬁrmy Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem.
Vrcholem byl zájezd do Paříže, který žáci osmé třídy vyhráli
v celostátní internetové soutěži PaySecCup.
Na základě příznivých zkušeností se stal cykloturistický
kurz tradiční akcí naší školy. I v tomto školním roce byl
uspořádán v malebném jihočeském prostředí, které je bohaté
na přírodní krásy, množství kulturních památek a nepřeberné
množství cyklistických tras. Jsou zde ale i ideální podmínky
pro dopravu, ubytování a stravování. Protože okolí Veselí nad
Lužnicí mají žáci již proježděné, přesunuli jsme se letos zpět
do Českých Budějovic. Tento kurz není pouze sportovní akcí,
ale plní i funkci kulturně poznávací. Technická úroveň kol žáků
se zlepšuje a ubývá zbytečných defektů, které se vyskytovaly
v počátcích a při vyjížďkách zdržovaly.
Lyžařský kurz škola pořádá pro malý počet zájemců
společně se ZŠ Chotíkov.
V tomto školním roce došlo ke změně místa ubytování
z hotelu Engadin do penzionu Sládek na Špičáku. Důvodem
bylo lepší prostředí penzionu a mnohem větší výběr lyžařských
terénů. Naopak velký zájem je o výuku bruslení, která probíhá
na zimním stadionu ve Třemošné. Jednoznačně převažuje účast
žáků prvního stupně.
Zajímavou a dobrodružnou akcí bylo taktické cvičení
profesionálních hasičů z Plzně s dobrovolnými hasičskými
sbory z okolních obcí. Protože se vše podařilo udržet v utajení,
byl výsledný efekt pro všechny zúčastněné velmi zajímavý a
přínosný.
Z dalších akcí je třeba zmínit návštěvy ﬁlmových
představení v Plzni, které jsou v režii jednotlivých tříd a
bývají spojené s třídním přeborem v bowlingu nebo návštěvou
některého muzea.
Velmi důležitá je účast žáků v soutěžích na jakékoli úrovni.
Mladší i starší žáci reprezentovali školu v okresním kole
v Orion Florbal Cupu. Tradiční je účast v okresním kole
dopravní soutěže mladých cyklistů. Škola měla zastoupení
i v dalším ročníku okresní soutěže v bowlingu. Problémem
této soutěže je skutečnost, že její pořadatel obsazuje družstva,
která se zabývají bowlingem na soutěžní úrovni, čímž ostatní
účastníky znevýhodňují. Ze školního kola dějepisné olympiády
žáků osmé a deváté třídy postoupili do okresního kola dva
žáci, kteří se umístili na 7. a 11. místě. Další olympiáda byla
v anglickém jazyce, která proběhla na prvním i druhém stupni.
Dva žáci reprezentovali školu v okresním kole a umístili se na
6. a 7. místě. Školního kola pythagoriády se zúčastnilo 67 žáků.
17 žáků soutěžilo na internetu v zajímavé hře s názvem Hravě
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Žáci vytvořili deset metrů vysokého šmoulu z papíru. Jednalo
se o výtvarnou soutěž pořádanou vydavatelstvím Albatros.
Škola uspořádala mezi svými žáky soutěž o nejlepší návrh loga
školy, které bude používané na žákovských knížkách a dalších
materiálech se školou souvisejících. V hodnotící porotě zasedla
mimo školských pracovníků také zástupkyně zřizovatele.
Jako v předcházejícím školním roce skončila opět velkým
úspěchem účast v celostátní internetové soutěži PaySecCup,
která se týkala velmi aktuální problematiky bezpečného pohybu
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na internetu. Zúčastnilo se jí celkem 84 žáků celého druhého
stupně. Tuto soutěž vyhrála naše osmá třída, šestá třída obsadila
třinácté místo, sedmá šesté a devátá padesátéosmé místo. Žáci
osmé třídy získali pro sebe hodnotné věcné ceny a poznávací
zájezd do Paříže. Pro školu vyhráli dva notebooky, tablet a
digitální fotoaparát. Zásadní podíl na tomto úspěchu mají
vyučující informatiky Mgr. Alena Pangrácová a Mgr. Václav
Růžička. Soutěže se zúčastnilo 710 školních kolektivů z 351
škol z celé republiky.

Výběrové řízení
Ve vypsaném výběrovém řízení v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla vybrána ﬁrma,
která vybaví tři třídy interaktivními tabulemi a postará se o zkvalitnění počítačového vybavení školy. Škola bude touto technikou
vybavena ještě do konce letošního kalendářního roku.
PaysecCup 2012
Už první dílčí kolo celostátní soutěže PaysecCup přineslo úspěch naší šesté třídě. Šesťáci v prvním kole soutěže zvítězili a
získali pro každého člena soutěžního kolektivu plyšového nosorožce a hakysak Kačaba.
Internetové stránky školy
Škola zprovoznila nové internetové stránky. Dostanete se na ně nejlépe přes stránky Obce Všeruby a odkaz Základní
škola a Mateřská škola Všeruby. Stránky jsou pravidelně aktualizovány, dozvíte se mnohé o historii školy, jejích úspěších, činnosti
zájmových kroužků, rozvrzích tříd, personálním obsazení školy, kontaktech na pracovníky školy, ale také o tom, co jim nabízí na
jídelním lístku školní jídelna.
Florbal

Družstvo starších žáků školy se 22. listopadu 2011
zúčastnilo okrskového kola na ZŠ Horní Bříza. Okrskového
kola se zúčastnilo sedm základních škol. Naše družstvo
podávalo v průběhu celého okrskového kola dobré výsledky
a nakonec postoupilo z druhého místa do okresního ﬁnále,
které se uskuteční 29. listopadu. Protože uzávěrka občasníku je
25. listopadu, neznali jsme ještě v té době, s jakými výsledky
se bude naše družstvo 29. listopadu z okresního ﬁnále vracet.

Tak tedy alespoň výsledky zápasů našeho družstva v okrskovém
kole.
Všeruby – Heřmanova Huť 3:1
Všeruby – Žihle 1:1
Všeruby – Nýřany 1:0
Všeruby – Město Touškov 2:2
Všeruby – Dolní Bělá 3:3
Všeruby – Kožlany 2:1
Jaroslav Cafourek, Václav Růžička

Mateřská škola
Školní rok 2011-2012
Začátek školního roku byl pro některé děti časem
seznamování se s novým prostředím a s novými kamarády.
V podzimním období jsme
náš
školní
vzdělávací
program
doplnily dalšími
akcemi. Některé děti jezdily na
předplavecký výcvik do bazénu
v Plzni – Lochotíně. Skupina
dětí ze Všerub se sešla na
drakiádě. Nejstarší děti ze třídy
Tygříků obdržely čestné uznání
a dárek za výrobu svého draka.
V říjnu jsme pozvali rodiče
dětí do školky, aby si společně
vyrobili z dýní „podzimníčka“.
Přišla většina rodičů i někteří
prarodiče a děti je pohostily
svými upečenými sušenkami a
perníkem.
Hezké podzimní teplo jsme si ve školce vytvořili

při posezení u šípkového čaje, který si děti vypily ze svého
oblíbeného hrnečku z domova.
Na svátek sv. Martina jsme navštívili místní kostelík, kde nám
manželé Falkenauerovi a paní
Chmelíková krásně vyprávěli
pověst o sv. Martinovi. Prohlédli
jsme si kostelík, kde jsou také
vystaveny výkresy našich dětí a
společně si zazpívali.
Vánoce v MŠ
Už tradičně jsme se
připravili na 1. adventní neděli,
naučili jsme se básničky a
písničky, abychom se sešli na
vystoupení u vánočního stromu
na náměstí a jako u každého
vánočního stromu nechyběly
pro děti dárky.
A to už je jen chvilka,
kdy chodí čerti s Mikulášem. K nám do školky se také přijdou
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dostanou.
16. prosince půjdeme popřát hezké Vánoce a hlavně zdraví
babičkám a dědečkům do Domu pečovatelské služby ve
Všerubech. Chceme jim zpříjemnit předvánoční čas svým
vystoupením - děti zazpívají, zatančí a zahrají pohádku.
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A na co se děti nejvíce těší, je Ježíšek. Ten chodí ve
školce vždy dříve než doma. Děti budou péct vánoční cukroví,
vyzdobíme si třídy, pozveme rodiče, zazpíváme si koledy a
doufáme, že Ježíšek dětem nějaké dárky přinese.
Přejeme všem krásné vánoční svátky.
Jana Růžková

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Na poslední srpnový víkend náš sbor obdržel pozvání
od dodavatele našeho hasičského vozidla, na sraz požárních
automobilů a jejich posádek do Přibyslavi. Pět nadšenců
ochotných přispět na pohonné hmoty vyrazilo v pátek
odpoledne přes půl republiky vozidlem CAS 16 Man. A jen
vzdáleně si představovali, co je asi čeká. Zácpa v Praze i na
dálničním obchvatu nám téměř vzala chuť pokračovat v cestě.
Na přibyslavské letiště jsme dojeli asi v devět hodin večer, už
příjezd sám byl pro hasiče zážitkem, když jsme popojížděli
k presenci a vpravo od nás bylo již seřazeno
odhadem 200 ks požární techniky od nejstarších
koněspřežných stříkaček až po ty nejmodernější
vozidla. Pro všechny přítomné byl připraven
program, kde se střídali kapely snad všech žánrů.
Ale mottem této akce je především setkání osádek
požárních vozidel, výměna zkušeností ze všech
činností hasičů od zásahů u požárů přes pořádání
oslav a jiných kulturních akcí až po výchovu
mladých hasičů. Po příjemně stráveném večeru
jsme se probudili do chladného rána a čekali nás
ukázky techniky v akci a předváděcí akce snad
veškerého hasičského vybavení a oblečení, které se dá koupit.
V jedenáct hodin provedl starosta sdružení hasičů ČMS ing.
Karel Richter oﬁciální zahájení, při kterém zaznělo, že Pyrocaru
2011 se účastní 330 požárních vozidel. Bohužel odpolední
program přerušil přívalový déšť, který ustal až po desáté hodině
večer kdy byl právě čas na závěrečný ohňostroj a ráno zpátky
domů. Pro někoho možná ztracený čas, ale je třeba vyjít občas
dál než na vlastní náves a jít se podívat, co dělají jinde a zjistit
jak to dělají. Pak může naše práce jít kupředu a to neplatí jen u
hasičů.
Hasičský podzim byl ve znamení soutěží. 10. září
se družstvo žen zúčastnilo pohárové soutěže v Tatiné, kde
získali 2. místo. V neděli jsme pomáhali zajistit Všerubského
šikulu, před koncem této akce byla ale naše jednotka odvolána
k požáru kombajnu u Nekmíře. Na 24. září byly naplánovány
již tradiční soutěže, které náš sbor pořádá. Soutěže mladých
hasičů se zúčastnilo 32 družstev. V kategorii mladších jsme
měli dvě družstva, Béčko skončilo na jedenáctém místě a Áčko
bylo osmé. První místo si v této kategorii odvezlo družstvo
z Nekmíře. V kategorii starších se našemu družstvu poprvé za
devět let trvání soutěže podařilo zvítězit. Zajistili si tak 2. místo
v celkovém pořadí soutěží o pohár rady mládeže. Nejvzdálenějším
účastníkem byli mladí hasiči ze Kdyně u Domažlic, nejen jim se
u nás líbilo a přijedou příště zas. Večerní soutěž pro dospělé se
konala opět u hasičské zbrojnice. S ohledem na akce pořádané
v okolních sborech byla účast nižší než v předchozích letech.
Prezentovalo se pouze třináct družstev, proto soutěž probíhala
dvoukolově. V kategorii žen zvítězilo družstvo z Nevřeně,
na druhém místě byli domácí Všeruby a třetí místo obsadilo

družstvo z Úněšova. V kategorii mužů obhájili loňské vítězství
Oboráci, na druhém místě skončilo družstvo ze Lhotky a třetí
příčka patřila Všerubákům. Obě soutěže proběhly zároveň jako
malá oslava 65. výročí založení českého hasičského sboru ve
Všerubech.
8. října byl ve Štichovicích zahájen 40. ročník hry
Plamen. Nás reprezentovala opět dvě družstva mladších, která
obsadila 11. a 18. místo z 25 startujících. Družstvo starších
skončilo na 6. místě z 20 družstev. V neděli devátého si jeli
mladí hasiči, někteří společně s rodiči, vyzkoušet své dovednosti
do Horní Břízy na branný závod nazvaný Na
vlastní pěst. 15. října proběhlo okrskové taktické
cvičení jednotek požární ochrany. V rámci
výcviku si hasiči vyzkoušeli například vyhledání
osob v uzavřeném objektu, čerpání vody požární
motorovou stříkačkou a ejektorem, hašení požáru
ručním hasicím přístrojem.
28. října na svátek vzniku ČSR jeli mladí
hasiči za kulturou. V Plzni je čekala návštěva
muzea strašidel, věže kostela sv. Bartoloměje
a západočeského muzea. Odpoledne zakončili
v lampiónovém průvodu a zhlédnutím ohňostroje.
Bolevecká poslední káď je pro většinu hasičských
družstev závěrem sezony. Letos se konala 5. listopadu jako druhý
ročník memoriálu našeho kamaráda Mildy Pytlíka. Družstvo
žen si z této soutěže přivezlo osmé místo. Tentýž den večer
byl pro mladé hasiče připraven noční branný závod v Nevřeni.
Letošní rekordní účast předčila všechna očekávání. Sedmdesát
osm pětičlenných hlídek byla opravdu pořádná porce, kterou
pořadatelé zvládli skvěle. Naše družstvo mladších skončilo na
6. místě a starší na místě 12. Jednotka SDH Všeruby v průběhu
listopadu prováděla na žádost obce čištění některých úseků
kanalizace a 19. se podílela na ustavení vánočního stromu na
náměstí.
V uplynulém roce se podařilo udržet činnost našeho
hasičského sboru na úrovni, na kterou jsou zvyklí nejen členové
SDH ale i všichni občané ve Všerubech a okolí. Práce ve sboru
dobrovolných hasičů však nikdy není hotová, mladí hasiči
se připravují na soutěž ve střelbě, která se koná 4. prosince
v Ledcích. Výbor SDH připravuje Mikulášské soutěžení pro děti
i dospělé na 3. prosince a zároveň i Výroční valnou hromadu,
která se koná 21. ledna 2012. Členům zásahové jednotky začíná
období školení, které každý zakončí malým přezkoušením.
Nezbývá než si jen popřát mnoho úspěchů v novém roce
a poděkovat za práci všem, kteří bez nároku na odměnu přiložili
ruku k dílu. Všem spoluobčanům bych chtěl touto cestou popřát
klidné a příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí zdraví
v novém roce.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby
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Soutěžní sezóna 2010 - 2011 družstva mladých hasičů,
které startovalo v kategorii starších ve složení: Adam Nezbeda,
Dan Matzner, Martin Dolejš, Tomáš Lang, Zuzka Meierová,
Vašek Pešek, Jarda Kristl, Standa Pašek, Nikola Petříková
a Terka Jelínková, která přišla v průběhu sezony. Nesmíme
zapomenout na Verču Smejkalovou, která družstvo doplnila,
když bylo potřeba, ač jinak startovala za mladší.
V uplynulé sezoně naše družstvo podstoupilo dvě
soutěže, okresní kolo hry Plamen a seriál soutěží o Pohár okresní
odborné rady mládeže.
Hra
Plamen
je
rozdělena
na dvě části,
podzimní, která se konala na
Horní Bělé a jarní v Mrtníku.
Hra Plamen je celostátní
soutěží mladých hasičů, ve
které se plní šest technických
disciplin a zároveň se hodnotí
i celoroční činnost družstva.
Jako jsou například brigády,
společné akce, plnění odznaků
odborností (strojník, velitel,
preventista) atd. V této soutěži
má vítěz okresního kola právo
reprezentovat na kole krajském.
I přes velkou snahu se nám
zvítězit nepodařilo a po vyrovnaném souboji jsme obsadili
konečné třetí místo.
Do seriálu se započítává deset soutěží v průběhu celého
roku, každé z nich se zúčastňuje až 40 družstev v naší kategorii.
S těmito týmy jsme soupeřili o vítězství a o velký pohár, ve všech
možných i nemožných disciplínách. Těmi hasičskými počínaje
až po lyžování v květnu nebo střelbu na čerta a Mikuláše.
Některé soutěže nám vyšly, jak jsme si představovali,
jiné zase nikoli. Ale i tak jsme to nevzdali a zlepšovali své
výkony i přes to, že to bylo někdy opravdu náročné. Pokud jsme
chtěli být úspěšní, tak nám nic jiného ani nezbývalo. Schůzky
byly pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Připravovali jsme se na
soutěže, hráli různé hry. Občas se nás vedoucí pokoušeli naučit
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něco z toho, co by měl znát každý, nejen mladý hasič.
Na soutěžích jsme si našli spoustu kamarádů. Užili
jsme si spoustu legrace a nevšedních zážitků. A podstoupili jsme
i mnoho dalších aktivit. V zimě jsme byli na turnaji v Ringu,
Ledové Praze a koncertu Děti dětem. V květnu se ti z nás, kteří
neměli problémy s kázní ve škole, zapojili do sbírky ve prospěch
Ligy proti rakovině, při které se ve Všerubech vybralo téměř
šest tisíc korun. Léto jsme si užívali na táboře Klenoty nedaleko
Manětína. Podzim jsme si zpestřili turnajem v bowlingu, soutěží
na Vlastní pěst v Horní Bříze, dále na Lampiónových průvodech
v Plzni a v Oboře.
Po celé sezoně jsme se
opět sešli se svými kamarády
v kulturním domě v Manětíně.
Zde se vyhlašovali výsledky
uplynulé sezony, sestřihy
z jednotlivých soutěží nám
připomněli kde a v čem jsme
soutěžili. Vyhlášeny byly i
rekordy sezóny pro okres
Plzeň – sever. V disciplině běh
na 60 metrů překážek si trofej
za rok 2011 vybojoval Martin
Dolejš časem 13,71 sekundy.
V celkovém pořadí družstev
jsme získali pohár za druhé
místo. Po vyhlášení výsledků
a předání cen byla diskotéka, na které jsme se vyřádily až až.
Součástí tohoto slavnostního odpoledne bylo i vyřazení mladých
hasičů z řad dětí, což postihlo i většinu našeho družstva. Teprve
tady jsme si uvědomili, že naše soutěžení za děti deﬁnitivně
skončilo.
Ale u hasičů je práce stále dost, dnes dle svých možností
a jak nám povinnosti ve škole dovolí, pomáháme při schůzkách
s dětmi, kterými jsme také byli. Snažíme se jim předávat naše
dovednosti a zkušenosti, které jsme získali během uplynulých
sezon. A pomalu přicházíme na to, že práce s námi nemohla být
vůbec jednoduchá, protože to, co zažíváme dnes, nám někdy
bere nervy. Ale MY jsme takoví být určitě nemohli….
Za družstvo mladých hasičů Zuzka a Martin

Ze života obce
Všerubský Šikula
Dne 11. 9. 2011 spolek Hrdibor Všeruby, SDH Všeruby
a půjčovna lodí U Čerta uspořádali již jednou odložený 1. ročník
Všerubského šikuly (odkládali
jsme jej v létě pro nepříznivé
počasí, to se nám odvděčilo a
nyní se opravdu povedlo). Jedná
se o akci, která je určena zejména
pro naše nejmenší, ale aktivně
se můžou zúčastnit i dospělí.
Na fotbalovém hřišti a v jeho
okolí jsme měli připravené různé
disciplíny, jako např. střelba
z luku, střelba z foukačky,
provazový žebřík (vysoký cca
5 m), provazová lávka, chůdy,
provazové bludiště, plížení, hod

granátem na cíl atd.
Každý z účastníků dostal registrační kartičku a po
splnění úkolu na stanovišti dostal jako potvrzení razítko. Za
nasbírání všech razítek byl každý
odměněn sladkostí, drobnou věcnou
cenou a také každý dostal opečeného
buřta. Celkem se aktivně zúčastnilo
63 dětí ze Všerub a okolí (nejdelší
cestu na naší akci urazila Adélka
Tesková, která přijela z Prahy),
nejmladší účastníce ve věku 1,5
roku byly Terezka Krejzlová, Soﬁe
Löwy (obě ze Všerub) a Eliška
Kristlová z Radimovic.
Kromě
těchto
úkolů
připravili nečekané akční zpestření
příslušníci SDH Všeruby, kteří nám
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pomáhali s pořádáním této akce, a kteří přímo ze hřiště odjížděli
za zvuků výstražných sirén k opravdové akci – k požáru
kombajnu v Nekmíři. V 15.00 hod jsme měli připravené pro děti
i diváky další překvapení, a to přílet letadla z letiště v Plasích, ze
kterého vyskočili a přímo na hřiště dopadli tři parašutisté. Sklidili
velký aplaus, neboť dva z nich dopadli přímo na prostředek
hřiště, kde měli vyznačené místo k přistání, pouze jeden pro
zvýšení adrenalinu přítomných diváků přistál na oplocení a

padák zavěsil na přilehlé stromy. V průběhu odpoledne si také
nad hřištěm poletovaly dálkově řízené modely letadel, které na
dálku řídil David Běle a jeho kamarádi.
Celé odpoledne jsme zakončili vodním osvěžením a
soutěží o nejvíce mokré oblečení (včetně ponožek), kromě dětí
této možnosti využili i členové pořádajícího týmu, i když někteří
nedobrovolně. Těšíme se (a doufám, že nejen my) na další ročník.
(red.)

2. Všerubská drakiáda
Dne 23. 10. 2011 uspořádali členové spolku Hrdibor na
louce nad bývalou slepičárnou
2. ročník Všerubské drakiády.
Odhadem se této akce zúčastnilo
150 účastníků, zaregistrovali
jsme celkem 60 draků. Počasí
nám zpočátku nepřálo, chvílemi
to vypadalo, jako bychom
byli na běžeckých závodech,
na kterých se běhá s drakem,
který vůbec nechce nahoru
na nebe. Nakonec se počasí
umoudřilo a začal foukat i vítr
a tak jsme přesně v 15:00 hod
mohli ustavit Všerubský rekord
v počtu draků nacházejících se
v jednom okamžiku na obloze.
Celkem se v tento čas na obloze
vznášelo najednou 28 draků.
Pro děti jsme měli připravené soutěže v šesti kategoriích
a dle odborné poroty tyto soutěže dopadly takto: Největší drak
– Eliška Červenková s drakem Duhovkou, Nejmenší drak
– Sylvinka Pražmová s drakem Emanuelem, Nejoriginálnější

drak – Anežka Káňová s drakem Mrakem, Nejhezčí drak –
Eliáš Löwy s drakem Žabákem, Nejdéle létající drak – Danek
Kudík – s drakem Lexou a
Nejroztomilejší drak – Martin
Šrámek – s drakem Vosou
Drsňákem.
Této akce se také zúčastnila
třída Tygříků z Mateřské
školy Všeruby. Tito naši
předškoláci si sami vlastníma
rukama vyrobili draka, za
kterého jsme je odměnili
diplomem a stavebnicí.
Každý
zaregistrovaný
účastník od nás dostal buřta
a malého dráčka na památku.
Na úplném konci drakiády
si děti (a i někteří dospělí)
zasoutěžily v tradičních
soutěžích (skákání v pytli,
házení bramborou na cíl) a dostaly sladkou odměnu. O občerstvení
všech účastníků se bezchybně staral tým SDH Všeruby v čele
s Jardou Fránou.
(red.)

Lampionový průvod
Dne 17. 11. 2011 se členové spolku Hrdibor za pomoci
SDH Všeruby pokusili obnovit tradici lampionových průvodů. A
výsledek předčil naše očekávání. Dle našeho odhadu se průvodu,
který startoval v 17:15 hod u kostela sv. Martina a vedl obcí až na
fotbalové hřiště, zúčastnilo cca 200 spoluobčanů. Na průvod byl
hezký pohled právě z „pešunku“ - když první účastníci průvodu
přicházeli k budově restaurace, tak konec barevného průvodu
ještě nebyl ani na tréninkovém hřišti. A pohled to byl o to hezčí,
že v té době bylo vypnuto veřejné osvětlení.

Po příchodu průvodu na fotbalové hřiště následovala pro
67 zaregistrovaných dětí stezka odvahy, která byla ohraničená
svíčkami, vedla tmou po cestě směrem na haldy a stáčela se na
fotbalové hřiště, kde v místech u střídaček dostal každý účastník
lehkou hádanku. Po jejím uhodnutí dostaly děti za odměnu a
za statečnost balónek štěstí. Průběžně si každý (resp. prvních
sedmdesát účastníků) mohl opéci buřta, dětem jsme také
promítali Jen počkej na zeď v té době nekuřácké restaurace
Muňári a úplně nakonec jsme pod bedlivým dozorem našich
hasičů vypustili k nebi balónky štěstí.
(red.)

Brigády na všerubském hradě
Dne 17. 9. 2011 proběhla brigáda na všerubském hradě.
Účast nadšených lidí pro práci byla nad naše očekávání. Celkem
se nás zúčastnilo 14 lidí. Jmenovitě
– Viola Pešková s dětmi Evičkou
a Vašíkem, Lenka Smejkalová
s dětmi Verunkou a Naďou, Radka,
Martin, Ondřej a Martin ml.
Mičulkovi, Robert Lukáč a Václav
a Veronika Menčíkovi. A pak tam
byl ještě jeden pracant, který byl
tak zakousnutý do práce, že ani
nevíme jeho jméno.
Zarostlý
hrad
téměř
připomínal scenérie z pohádky
O šípkové Růžence. Po velmi
náročném odpoledni, jsme strávili
pěkný večer u ohníčku, opekli jsme

si buřty a zazpívali táborové písně při doprovodu hry na kytaru.
Následně byly v říjnu a listopadu ještě zorganizovány další dvě
brigády, na nichž se podíleli Václav Červenka, Martin a Ondřej
Mičulkovi, Václav Menčík, Dáša Löwy
a Jitka Kortusová. To už úřadovala
motorová pila a toto pak létalo. Myslím,
že jsme splnili naše předsevzetí, místo
kde stával hrad je přehlednější bez
neprostupných křovin a porostlin. Další
práce nás čekají na jaře příštího roku
– kompletní vyčištění příkopů.
V příkopě za hřbitovní zdí byl
nalezen bezpočet vypálených svíček.
Pokorně jsme s nimi naplnili několik
pytlů, ale příště se může stát, že je
budeme házet zpátky přes hřbitovní
zeď…..
(red.)
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Martinská taneční zábava
Dne 19. 11. 2011 uspořádali spolek Hrdibor Všeruby a
TJ KZJ SK Všeruby v sále restaurace Hůrky Martinskou taneční
zábavu. K tanci a poslechu hrála kapela Pecičky, k vidění
byly v průběhu zábavy někdy i neuvěřitelné taneční kreace,
v některých případech došlo i na obnažená těla. V průběhu

večera byla slosována tombola, proběhly dvě soutěže (tanec
s balonkem u nohy a soutěž o to, kdo si vždy dokáže sednout na
židli) a nakonec jsme museli kolem 02.30 hod zábavu ukončit a
odjet domů přistaveným autobusem, protože v restauraci pomalu
začalo docházet veškeré pití a některým účastníkům hrozila
částečná dehydratace.
(red.)

Hadí studánka
Obci Všeruby se podařilo získat v rámci spolupráce
Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova – kraj živých
vod dotaci ve výši 150.000,- na znovuoživení Hadí studánky.
Projekt zahrnuje úpravu vlastního prameniště, vystavění
dřevěného altánu nad studánkou, vyhotovení naučné tabule
seznamující s historií a pozoruhodností studánky a instalaci
odpočinkových laviček.
Zástupci Obce oslovili náš spolek, zda bychom se chtěli
podílet při obnově studánky. Čekali jsme na zázrak v podobě
změny ledové studánky na karlovarské vřídlo, ale protože se

stále nic nedělo, dne 26. listopadu jsme se směle pustili do
práce. Z původních „sedmi statečných“, se nás na místě sešlo jen
kvarteto, což nakonec bylo jedině dobře, protože na 0,5 m2 se víc
lidí ani nevejde. Stát skoro 4 hodiny v ledové vodě se chtělo jen
tomu nejstatečnějšímu – kolegovi Václavovi Červenkovi, další
zúčastnění – Dáša Löwy, Václav Menčík a Veronika Menčíková
nosili ty správně tvarované kameny (dovezené p. Falkenauerem)
a hlavně radili. A tak jsme vystavěli z nasucho kladených balvanů
opěrnou zídku do výše téměř 1 metru. I přestože jsme všichni
vystudovaní stavební inženýři, žádáme obyvatele (hlavně ty
pubertálního věku), aby na zídku raději nevstupovali…. (red.)

Divadlo pro děti s Mikulášskou nadílkou
V sobotu 26. listopadu zahrálo plzeňské divadlo Propadlo pohádku pro děti O kouzelném ﬂašinetu. Klasické zpracování
příběhu, jak Jeník zachrání svou milou uvězněnou za bludičku u nepřejícných čarodějnic pomocí kouzelného ﬂašinetu, který když
hraje, tak lstivé čarodějnice tancují tak dlouho, dokud nezruší svoje kouzlo….
Na konci děti čekala Mikulášská nadílka, odměnou za zazpívání písničky či recitaci nějaké básničky. Nám osobně se
představení moc líbilo a těšíme se na další.
(red.)
Rozsvícení vánočního stromečku
Na den 27. 11. 2011 připadla první adventní neděle a s ní i čas tradičního rozsvícení vánočního stromečku na návsi ve
Všerubech. Všechny účastníky, kterých se dle našeho odhadu sešlo cca 300, přivítal nový starosta obce p. Jaroslav Schejbal, který
ve svém vystoupení kromě jiného všem spoluobčanům popřál klidné prožití adventního času. Poté na chvíli potemnělo připravené
osvětlení a byl rozsvícen náš obecní vánoční strom. Na oslavu tohoto okamžiku se svým pásmem písní a koled vystoupil pěvecký
sbor z mateřské školy a poté i pěvecký sbor ze školy základní. Následně si každý z dětských účastníků mohl vybrat pod stromečkem
čokoládový adventní kalendář a pěvecké pásmo uzavřel všerubský pěvecký sbor dospělých.
(red.)

TJ KZJ SK Všeruby
Z činnosti výboru TJ KZJ SK Všeruby (září – listopad)
Během tohoto období proběhlo několik schůzí výboru,
při kterých byly řešeny běžné věci týkající se chodu TJ.
Byla dokončena výstavba asfaltového hřiště. V této
souvislosti jsme z Plzeňského kraje na základě naší žádosti
obdrželi dotaci ve výši 50.000,- Kč (požadovali jsme 90.000,Kč). Tato dotace je účelově vázána na dovybavení asfaltového
hřiště a dětského hřiště, za uvedenou částku budou koupeny dvě
basketbalové desky se stojany, sítě na nohejbal a tenis, míč na

nohejbal a míč na košíkovou. Na dětské hřiště bude osazena
nová atrakce, s pracemi na její osazení už jsme začali, měla by
být ve spolupráci s ﬁrmou Palis Kokořov osazena ještě do konce
letošního roku (neboť ﬁnanční prostředky z dotace musí být
vyčerpány do 31.12. 2011).
Dne 4. 12. 2011 v restauraci Muňári proběhlo tradiční
Mikulášské odpoledne pro děti spojené s nadílkou a soutěžemi.
Na měsíc leden připravujeme uspořádání valné
hromady (pravděpodobně dne 28. 1. 2012) a rovněž bychom
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rádi uspořádali v loňském roce neuskutečněné závody v běhu
na lyžích (možná 14. 1. 2012 – termín ale bude upřesněn dle
sněhových podmínek). V měsíci únor 2012 proběhne tradiční
masopustní průvod (dle našich propočtů dne 25. 2. 2012) a také
přemýšlíme o uspořádání Fotbalového plesu, o jeho konání ale
zatím nebylo rozhodnuto. Dále také samozřejmě připravujeme
tradiční silvestrovské utkání, začátek je naplánován na 10:00
hod dne 31.12. 2011, zveme všechny aktivní i bývalé hráče, po
utkání se s letošním rokem rozloučíme posezením v restauraci
„Muňári“.
V současné době dokončujeme inventurní seznam

majetku, neboť budeme muset od nového roku přejít na podvojné
účetnictví a také jsme začali s nepopulárním vybíráním členských
příspěvků za r. 2011.
Vzhledem k tomu, že se nám uvolnilo místo trenéra u
družstva žáků, tak žádáme případné zájemce, aby se přihlásili u
některého ze členů výboru TJ.
Pro případné zájemce ještě sdělujeme, že každou neděli
od 10:00 hod se scházíme k /zatím/ odpočinkovému fotbálku na
víceúčelovém hřišti u ZŠ Všeruby, ostrá zimní příprava začne až
v lednu 2012.
Václav Červenka

Mladší žáci
V polovině soutěže okresní přebor Plzeň - sever
mladších žáků se družstvo našich nejmladších fotbalistů nachází
na sedmém místě tabulky. Celkem jsme získali šest bodů, pouhé
tři body nás dělí od čtvrtého místa v tabulce. Doufáme, že na
jaře se povede získat větší počet bodů a podaří se nám posunout

se v tabulce vzhůru. V období zimní přestávky bychom chtěli
trénovat v tělocvičně naší základní školy.
Těšíme se na jarní polovinu soutěže a doufáme, že
přijdete naše malé fotbalisty při jejich výkonech podpořit.

Stará garda
Blíží se konec roku a také nám skončila fotbalová
liga: Liga Starých gard. Pro zajímavost něco k
pravidlům a samotné soutěži. Soutěžní rok je
trošku neobvyklý, je to jaro – podzim. Hrací doba
je dvakrát 45 min., střídání je hokejové (počet
hráčů je neomezen). Obutí hráčů jsou kopačky
bez šroubovacích kolíků a věk hráčů je od 35-ti
let výše. Hrací dny jsou „pátky“ a každý zápas
se výhradně musí odehrát na travnaté ploše.Vítěz
soutěže obdrží na památku krásný pohár. Tento
soutěžní rok byl jubilejní, hrál se již 10. ročník. Z těchto
10 ročníků jsme dokázali vyhrát již dvakrát a to v roce 2006

a 2007. Rádi bychom tento pohár získali alespoň ještě jednou.
Letošní rok se nám celkem vydařil, po skončení jarní části
jsme se umístili na 8. místě a na konci ročníku po
podzimní části jsme skončili na pěkném 2. místě.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
hráčům, kteří se na tomto úspěchu podíleli,
také členům výboru fotbalového oddílu, kteří
nám vycházejí vstříc a všem fanouškům, kteří
nás chodí podporovat. Také bych rád popřál
všem hodně sportovních úspěchů, štěstí, zdraví a
vzájemné tolerance do Nového roku.

S díky trenérská dvojice Flesarová Kateřina a Pavelka Ivan

Jaroslav Zeman alias Messi

Z příspěvků od čtenářů
Pohádka o přicházející zimě, o bílé i hnědé nadílce
Je noc. Co noc! Večer je to zatím ještě, to jenom ta
časná tma nás nutí už snad v pět zalézat do pelechu a na případné
večerní procházky nedat ani ránu bez pořádné baterky. A tu tedy
opravdu nepodceňovat, alespoň tady u nás ne!
Není tomu ještě tak dávno, co jsme doma měli úplně
normální tichou domácnost. Vážně už si nevzpomenu na pravou
příčinu. Jestli to byly hromádky oblečení po bytě nebo ty dvě
chuděry rozvrzané židle čekající už více jak dva měsíce na ruce
zkušeného montéra, co má času na aktivity tohoto typu pořád dost
– i když vlastně málo, říkal? – takže tohle bude asi onen důvod
výsledné mlčenlivosti… Každopádně nic se nemá přehánět, a
tak, i když rozumím ženské umíněnosti nevydat po nějaký čas
ani hlásku ani úsměv, a i když chápu i ty chlapy, jak jim to tak
u televizního fotbalu náramně vyhovuje, musí se mlčení jednou
prolomit. Už jen ty děti, aby nežily ve stresu, že jo…
Snažil se mnoho, manžílek. O umění chtěl se mnou
hovořit – nepochodil, ten odpad v koupelně je furt ucpanej! O
politice to zkoušel – nic, pořád tu jen něco po vás uklízim, peru a
žehlim a kdo to ocení? Nakonec to zkusil o hov… a světe div se
– pochodil. Nó jo. O umění a politice, to si s tebou nepokecam,
ale o hov…, to jo, dodal.
No to tedy opravdu jo, a že těch historek nemám málo
k povídání. Ony jsou to celkem nezapomenutelné zážitky. Jako
když jsem tuhle kličkovala mezi bobky na pěšince (jako by
to snad nebyla cesta, po které chodí i jiní lidé, všetečné děti,

galuskáři, kočárkáři a další, co se taky chytli do pasti) a nemohla
se včas rozhodnout, jestli do toho šlapnu já, anebo můj synek.
Tak kdo má hladší vzorek na podrážce, já nebo ty? Nehopsej,
pozor dávej! Tak jsme do toho pro jistotu vletěli všichni tři, i
kočárek. A nebylo to hovínko ledasjaké, byly to krásné dva,
snad dinosauří, exempláře vyvedené hned vedle sebe a za nimi
v závěsu ještě nějaký ten menší, ve skrytu převislé trávy, tak to
má být, pěkně maskovaný.
Ano, žijeme tu na vsi. Z dáli nás ladnou vůní vábí
prasečák, z druhé dáli zase ovce, kozy, kravičky… No a co,
žijeme tu na vsi! Není to nádhera? Čerstvý vzdoušek, lesy, pole,
louky, háj… Jenže komu nelepí hov.. na podrážce. Mně tedy
výtečně. A krásně to pak voní. Chcete taky? Přijďte k nám na
prochajdu.
A tak chválím ohleduplné pejskaře a apeluji na ty
ostatní: Lidi, nelijte to pivo z voken. A nes…. nám do cestičky,
na chodníky, na trávníčky, před vrátka, na silnici, obrubníčky,
to je krásná pohádka. A samozřejmě před krámem, u lavičky
a na dětském hřišti se nám to taky moc nehodí. Nějak nám ty
univerzální vlhčené ubrousky docházejí.
Doma už je dávno normální pohoda. Židle si tu dál
vrzají, padají z nich dokonce šroubky, ale holt si nezvem
návštěvy, aby tu snad nikdo neutrpěl úraz, a je to. Jen si přeju,
aby už napadla bílá peřina, všem motoristům navzdory, to abych
lépe identiﬁkovala nástražné miny v cestě a včas se jim vyhnula.
Alespoň do Vánoc. Alespoň do té doby, než Milý Ježíšek nadělí
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pejskařům sadu igelitových pytlíčků a snad i trochu ochoty se
ohnout a bobek strčit nenápadně do popelnice.
Konec konců, pátého se blíží a jestli čerti, co k nám
každoročně chodí touto stezkou odvahy, vyšlápnou nějakou

tu nadílku, odnesou si zlotřilce v pytli a Mikuláš na oplátku
nenadělí vůbec, ale vůbec nic!

My, všerubské ženy různého věku, se pravidelně
scházíme dvakrát týdně již několik desítek let na společném
cvičení, vždy v pondělí a čtvrtek v počtu cca 15 cvičenek.
Zaměřujeme se na celkové procvičení těla a výsledkem je
zlepšení kondice každé z nás.
Jak šel čas, vyvíjela se i forma cviků: od jazzgymnastiky
přes aerobic, pilates, jógu a v poslední době i prvky latinskoamerických tanců – zumby.
V současné době se střídají čtyři lektorky –

Radka Mičulková se zaměřuje na jógu, Jana Divišová na
jazzgymnastiku, Táňa Nenádlová přináší nové taneční prvky
z latinsko-amerických tanců a Marcela Brixi začíná s ukázkami
z cvičení pilates.
Nejen pravidelná tělesná cvičení, ale i příjemná a
přátelská atmosféra po skončení cvičební hodiny je to, na co se
každá těšíme a zejména každoroční závěrečné posezení v oblíbené
restauraci Lipovka nás inspiruje do dalšího cvičebního roku.
kolektiv

Jsem lektorka orientálních tanců a ve vaší obci tento
tanec učím. Tančí malá děvčata i dospělé ženy. Malá děvčátka
se již rozkoukala a s chutí tančí za zvuku cinkotu penízků, které
zdobí jejich kostýmy. Zvládají taneční postavení, lehčí ﬁgury
– shimi, twist a při tanci se závojem se z nich stávají tajemné
princezny. Jsou úžasné a mám z nich radost.
Ženy přišly zpočátku tak trochu s obavami, ale ty již
dávno zmizely. Smyslné krouživé pohyby ovládají lehce, stejně

tak krokové variace a při tanci se závojem se pohybují s grácií a
šarmem. Zdá se, že jim tanec učaroval a to mě moc těší.
Milé tanečnice, přeji vám všem krásné a pohodové
vánoční svátky. Děvčátkům dárky pod stromečkem, které si
přejí a jistě i zaslouží. V novém roce vám všem přeji všechno
dobré, radost uvnitř sebe s odrazem do vnějšku. Tam pramení
vše, co je nezbytné nejen na další rok.
Lidmila Červenková

Betlémské světlo ve Všerubech
I o letošních Vánocích bude možné si přinést plamének
věčného světla z Betléma do našich domovů.
V letošním roce se bude konat ekumenická bohoslužba
spojená s převzetím Betlémského světla dne 10. prosince 2011 ve
14.00 v chrámu Zur Heiligen Familie ve Vídni (Familienplatz).
Zde se sejdou skautské delegace z různých evropských států a
při slavnostní ekumenické bohoslužbě jim bude Světlo předáno.
Do naší republiky jej přivezou skauti z brněnského střediska
„Řehoře Mendla“. Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské
světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky,

aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů
důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům,
rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat
radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním,
že nejsou ve světě sami. Rozvoz betlémského světla po celé
České republice se uskuteční v sobotu 17. prosince. Do Plzně ho
přiveze rychlík R 660 Rožmberk přímo z Brna.
Těsně před Vánoci sledujte plakáty s informacemi, kdy
bude možné si připálit věčné světlo ve Všerubech.

Moje první vesnická zábava
Všechno je jednou poprvé. Vánoce, vypadlý mléčný
zub, pokuta, no... a i další věci. Jsem holka z města, a nevnímejte
to prosím v tom hanlivém slova smyslu. Je to prostě fakt, ve
městě jsem se narodila, vyrůstala a tam víceméně šťastně žiji až
dodnes.
Zažila jsem spoustu diskoték, plesů, slavností a obecně
akcí tohoto společenského rázu, ale ve Všerubech jsem prožila
svou první zábavu. No, očekávání jsem měla velká, spousta lidí
mé nadšení mírnilo, ale musím říct, že mě nic nezklamalo!
Nechci se tady rozepisovat o programu. Koneckonců
kdo tam byl a pamatuje si to, tak stejně ví, co se dělo, kdo tam
nebyl – jeho hloupost a kdo si nic nepamatuje – nebojte, však oni
Vám to jistě vyprávět budou!
Spíš bych se ráda pozastavila nad rozdílem mezi
zábavou a plesem. Protože jsem si vážně myslela (a upřímně
se za svou neznalost omlouvám), že zábava je ples v menším
měřítku. Jak já byla překvapená! Dalším takovým byla kamna
na sále - ty hodnotím pozitivně. Často pořadatelé plesů spoléhají
na to, že tam bude hodně lidí a ty to „zadejchaj“ a bude teplo. A
pak chudáci ti, co nejsou znalí poměrů a přijdou mezi prvními...
Je pravda, že živá kapela mě taky překvapila, celkově to pro mě
byl večer plný překvapení.
Musím přiznat, že ráda tancuju. Obvykle společenské
akce, kam jsem zavítala, probíhaly tak, že první hodinu šli na
parket jen...no..ehm...exoti (jinak to asi popsat nedokážu),

druhou hodinu věková kategorie nad 50 a až třetí hodinu se parket
rovnoměrně plnil. Samozřejmě, že všichni potom litovali, když po
čtvrté hodině kapela přestává hrát, protože přece nemůže čekat,
než se všichni dostatečně posilní a uráčí se zvednout. V tomhle
má u mne Všerubská zábava jednoznačné plus. Židli jsem ještě
ani dostatečně nezahřála a už byl na parketě první pár a po dvou
písních už mě můj doprovod (který, jak jsem v průběhu večera
zjistila, taky rád tancuje) lákal na parket, odkud jsme vlastně až
do odjezdu neodešly.
Další nezanedbatelný plusový bod je za způsob tance.
Vždycky se najdou odvážní, co vystoupí ze stereotypu – ruce
pravý úhel, šlapat zelí, hlavně se nezpotit – a vytvářejí vlastní
kreace. Nicméně na místní zábavě by vlastně i tohle působilo
originálně, protože skoro všichni tancovali naplno.
No, chvilku jsem se držela a snažila se na tomto místě
nezmínit jistého tanečníka pana V., ale pardon, já to nevydržím!
Musím tedy ocenit i případný vývoj kostýmů v průběhu večera.
Je pravda, že kamna opravdu byla výkonná, tanečníci taky, teplo
bylo a pak se není čemu divit, že košile lítala.
A na závěr bych ráda poděkovala. Zábava byla super,
atmosféra taky a myslím, že si ji všichni zúčastnění užili
(minimálně ten večer, dokážu si představit, že ráno už se na to
asi leckdo díval jinak). Organizátorům smekám a doufám, že jim
úsilí vydrží i na další akce! Vrabci na střeše si štěbetali něco o
plese v únoru...
Jana Ružarovská

Šodynka

Veronika Menčíková
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Inzerce
Masérské služby – Anna Vyhnalová
masáže klasické, baňky, aromaterapie, lymfomasáže

pondělí, úterý 9:00 - 17:00 hod zdravotní středisko Všeruby
objednávky /možno i jiný termín/ přijímáme na tel. čísle: 603 714 178
PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A POHODOVÝ ROK 2012

Pozvánka na budoucí akce
Vánoční koncert
Vážení občané, zveme Vás na Vánoční koncert, který
se uskuteční v kostele sv. Ducha dne 17. prosince od 18.00 hod.
Vánoční písně, koledy a jiný repertoár představí
smíšený pěvecký sbor Canticorum. V majestátním prostoru
kostela například zazní skladby od Antonína Dvořáka – Zelenaj
se, zelenaj, V dobrym sme se sešli, od Francise Poulense – O
magnum, misterium, od Zdeňka Lukáše – Quis potes dicere,

z koled vyberme Rolničky, Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné
neviňátko a mnoho dalších. V neposlední řadě uslyšíte Stand By
Me, The Lions Sleeps Tonight, Africa a Čudna noč a další pop
- music.
Bližší informace o sboru se můžete dovědět na
webových stránkách.
Těšíme se na Vaši účast.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI - 9.12. od 14.30 hod, náměstí Všeruby, pořádá Hrdibor Všeruby
VÁNOČNÍ KONCERT - 17.12 od 18.00 hod, kostel sv. Ducha Všeruby, pořádá Hrdibor Všeruby
PŮLNOČNÍ MŠE - 24.12. od 21.00 hod, kostel sv. Ducha Všeruby
SILVESTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ - 31.12. od 10.00 hod, hřiště TJ KZJ SK Všeruby
VALNÁ HROMADA SDH VŠERUBY - 21.1. 2012 v hasičárně
VALNÁ HROMADA TJ KZJ SK VŠERUBY - 28.1. 2012 v restauraci Muňári

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za přízeň, kterou projevujte tím, že čtete
Všerubské listy, doufáme, že se Vám líbí a budou se líbit i nadále. Přejeme Vám krásné a klidné prožití svátků
vánočních a pokojný vstup do roku 2012.
Veronika Menčíková a Václav Červenka

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 29. 2. 2012, předpokládané vydání
nového čísla je naplánované na 15. 3. 2012.
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