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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy na
postu uvolněného starosty. Musím přiznat, že je toho pro mě
hodně nového. Ani ve snu mě nenapadlo kolik je samotné
starostování úředničiny. Ze svého dřívějšího působení jsem byl
zvyklý také na to, že se všechno poměrně jednoduše řešilo, teď
je to trochu složitější, ale při troše dobré vůle to jde a doufám, že
s přibývajícím časem to půjde ještě lépe.
Jak všichni víme, čeká nás nejdůležitější akce
letošního roku a to je 800 let od první zmínky o naší obci.
Aby oslavy proběhly náležitě slavnostně a důstojně, což si
kulaté výročí 800 let nesporně zasluhuje, je proto potřeba
mít kolem sebe tým lidí, kteří jsou pro danou věc náležitě
zapáleni a dělají pro zdárný průběh oslav, co je v jejich
silách. Dobře vím, že je to většinou na úkor jejich volného
času, za což jim patří náležitý dík. Myslím si, že celý
přípravný výbor pod vedením místostarosty pana Falkenauera
takovým je.
Jsem velice rád, že se nám podařilo zastřešení
Hadí studánky včetně úpravy okolí. K dokončení hezkého
odpočinkového místa už jen chybí osazení laviček při trase ke
studánce a dále k tůním. Samotné tůně si už našly své místo
mezi sportující mládeží letos v zimě. Ke zpříjemnění celé
procházky jistě přispěje i oprava cesty. Pokud to počasí dovolí,
bude realizována v dubnu.
Dalším místem pro volný čas je hřiště u školy, které

se v minulosti vybudovalo za nemalé prostředky. Bohužel
naše mládež jej soustavně ničí a někdy je to dokonce bez
povšimnutí jejich rodičů. Bude nás to stát další nemalé výdaje,
ale pracujeme na nápravě ve spolupráci s místními sportovci,
kterým osud hřiště není lhostejný. Dalším krokem je instalace
kamer a již dohodnutý větší dozor policie. Novým a jistě
příjemným odpočinkovým místem, by měl být volnočasový
prostor za budovou obecního úřadu směrem k bytovkám. Řeknu
Vám, že není zrovna příjemný pohled, když vidím, jak si děti
hrají mezi odpadky a hlavně psími výkaly. Samotná úprava
prostoru je závislá na získání dotace od krajského úřadu,
o kterou jsme požádali a přejme si, aby byla vyřízena
v náš prospěch.
Jak jste si zajisté všimli, podařila se konečně
demolice domu č.p. 70 ve Všerubech na náměstí. Žádného
z nás by nenapadlo, že to bude trvat tak dlouho od první
zmínky - někdy loni na jaře. Věřte mi, že úřední šiml v tomto
případě opět stál hodně na „zadních“. Celá demolice spadá do
koncepce rekonstrukce náměstí, kterou bychom chtěli provést
v budoucnu. V současnosti připravuje kancelář Ing. arch.
Hanzlíka v Plzni studii, jak by mělo náměstí vypadat.
Na závěr mi dovolte, abych popřál našim ženám k
Mezinárodnímu dni žen vše nejlepší.
Jaroslav Schejbal
starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Postřehy ze zasedání zastupitelstva 19. 12. 2011
Poslední prosincové jednání zastupitelstva má vždy
jednu zásadní povinnost – projednat rozpočet obce na příští rok.
Také na tomto zastupitelstvu to byl hlavní bod. Protože nejsou
ještě známy všechny příjmy od státu, část rozpočtu je pokryta
z rezerv obce s tím, že jak během roku přicházejí peníze,
změnami rozpočtu se podíl peněz z rezerv omezuje (většinou se
zruší úplně).
Pro rok 2012 bude hospodařit obec s těmito penězi :
Příjmy rozpočtu bez ﬁnancování………..20.410.000,- Kč
Financování………………………………4.109.000,- Kč
Výdaje rozpočtu bez ﬁnancování……….23.691.000,- Kč
Financování……………………………..….829.000,- Kč
Jak je vidět, je rozpočet ve skutečnosti koncipován
jako mírně deﬁcitní. Je to způsobeno jednak konzervativně
odhadovanými příjmy, které předpokládáme – vzhledem
k celkové ekonomické situaci – nižší, a jednak vyššími výdaji
způsobenými pořádáním oslav 800 let. Obec má z minulých
let vytvořené dostatečné rezervy, aby tento mírný schodek
uhradila.
Poté informovala tajemnice paní Drnková o vzniku
nových informačních systémů. Tyto informační systémy musí
obec udržovat a jako obec s přenesenou působností je také musí
vést pro menší obce, které pro to nejsou personálně vybaveny a
které ji o to – za úhradu – požádají. Na tomto zastupitelstvu se
projednávala veřejnoprávní smlouva o tomto s obcí Zahrádka a
byla schválena.
Hlavním bodem diskuse byl špatný stav víceúčelového hřiště

s umělým trávníkem u základní školy ve Všerubech. Zastupitelé
poukazovali na ničení nemalé investice. Skupina mladých bez
povolení vstupuje na hřiště, ničí jeho vybavení a zanechává
nepořádek. Starosta informoval o jednání s Policií ČR, která
slíbila častější dohled v této lokalitě. Obec zde také instaluje
osvětlení a kamerový systém. Fotbalový klub je ochoten vzít si
tento areál na starosti a zvýšit na něm dohled. Bude nezbytně
nutné opravit stávající závady a zajistit ochranné sítě. Aby se
předešlo snaze tyto sítě zvedat, měla by být z hřiště vytvořena
zadní branka, aby se pro zakutálený míč nemusel obcházet celý
areál školy.
Vzhledem k tomu, že se změnil způsob výpočtu počtu
kubíků odváděné splaškové vody na osobu a vzhledem k tomu, že
od nového roku se zvedá spodní sazba DPH, schválili zastupitelé
novou cenu stočného – ve Všerubech bude činit 16 Kč + 14%
DPH a v Chrančovicích 23 Kč + 14 % DPH za 1 m3. Přitom
znovu bylo poukázáno na několik případů občanů, kteří nejsou
stále napojeni na centrální čističku odpadních vod. Po jednání se
starostou bude nutno přistoupit k právním krokům.
Zastupitelé v diskusi odsouhlasili záměr nechat
vypracovat obecně závaznou vyhlášku o výherních automatech
na území obce.
Pan Červenka přednesl žádost TJ Sokol o zakoupení
posledního hracího prvku na dětské hřiště. Jednalo by se o
„lanové centrum“ v ceně cca 100.000,- Kč a bylo by třeba jej
instalovat před deﬁnitivním dokončením asfaltového hřiště.
Starosta informoval, že rada souhlasí s koupí tohoto prvku a
zahrnula ho do rozpočtu roku 2012. Upozornil, že je třeba celý
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zástupci TJ přislíbili.
Postřehy ze zasedání zastupitelstva 30. 1. 2012
Zasedání zastupitelstva 30. ledna patřilo k těm rutinním.
Pan Krupička informoval zastupitele o průběhu inventur. Každý
zastupitel dostal na konci roku na starost některou z částí
inveturovaného majetku obce a tak pan Krupička jen shrnul
celkové výsledky. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným
překvapením během inventur, i jejich schválení proběhlo bez
problémů.
Následně projednávaná změna rozpočtu byla také
bezproblémová – jednalo se jen o zahrnutí položek, které
přicházejí jako úhrada od státu a v rozpočtu byly uvedeny
jako částky hrazené „z vlastní rezervy obce“, což je obvyklý
způsob konstrukce rozpočtu, protože v době jeho schvalování
ještě nejsou tyto platby od státu přesně známy. Nicméně bylo
konstatováno, že platby opět oproti loňsku poněkud ponížily, což
nikoho v současné ekonomické situaci nepřekvapilo a rozpočet
s tím víceméně počítal.
Také prodej a koupě pozemků nepřinesla příliš
vzruchu. Jednalo se o dlouho připravovanou směnu pozemků
v obci Chrástov, kterou se pouze legalizoval současný stav
– obecní cesta již desetiletí vedla ve skutečnosti jinudy, než byla
zakreslena na katastru nemovitostí a touto směnou se katastr
sjednotil se skutečností.
Zajímavé body přišly na řadu až v bodu programu
„9. Různé“. Nejdůležitějším z nich je přijatá obecně závazná
vyhláška, která zakazuje provoz výherních automatů na území
obce.
Pak se ke slovu dostali hosté zastupitelstva. Jak je
bohužel – až na minimální výjimky – pravidlem, dostaví se
veřejnost na zasedání zastupitelstva jen tehdy, chtějí – li občané
zasáhnout do projednávání své věci. Možná, že tento nezájem
veřejnosti o zasedání zastupitelstva je způsoben tím, že je
veřejnost spokojena s řízením obce. To by bylo pěkné, ale to je
asi jen mé zbožné přání. Pravdou asi spíš bude, že vedení obce je
činností povětšině nezáživnou a tak veřejnost raději takto dlouho
večer sedí u obrazovek televizorů.
Ale zpět k jednání. Zástupci sdružení „Bytová výstavba
RD Všeruby u Plzně“ – tedy sdružení majitelů nových domů
nad „řadovkami“ směrem na Kunějovice – podali návrh, zda
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by se obec nepodílela na vybudování komunikace k jejich
pozemkům s tím, že by sdružení odprodalo obci pozemky
za symbolickou korunu. V diskusi starosta poukázal na to, že
ode všech developerů, kteří na katastru obce staví, vyžaduje
obec vybudování infrastruktury – tedy komunikací, veřejného
osvětlení, chodníků atd., které poté bezplatně přebírá do své
správy a není možné se v tomto případě chovat jinak.
V dalším bodě starosta informoval o připravované
mapě obce, na které budou popisná čísla domů, aby se i cizí
návštěvník obce mohl zorientovat.
Zastupitelé poté diskutovali o vybudování sběrného
dvora. Starosta informoval zastupitele, že podle informací
z okolních obcí a od ﬁrmy AVE by vybudování sběrného dvora
stálo 3,5 mil Kč. Dotace na tuto akci by byla 0,5 mil Kč, ale
pravděpodobnost jejího získání je, vzhledem k nedostatku
ﬁnancí, minimální. Přitom provoz sběrného dvora by měsíčně
stál přibližně 50.000,- Kč. Sběrný dvůr slouží občanům i
podnikatelům. Zdá se, že pro obec by bylo výhodnější vybudování
tzv. sběrného místa, které slouží pouze obyvatelům a nemohou
se zde ukládat nebezpečné odpady. Náklady na jeho vybudování
i provoz jsou však podstatně nižší. Svoz nebezpečného odpadu
by byl organizován jako dosud několikrát ročně.
Místostarosta Falkenauer pak informoval o přípravě
oslav 800 let. Příprava publikace o historii Všerub je na dobré
cestě – tým historiků vede Mgr. Fák z Muzea a galerie severního
plzeňska v Mariánské týnici. S vydatnou podporou ředitelky této
instituce Dr. Bukačovou vznikne opravdu hodnotná knížka.
Radní byli také seznámeni s připravovaným programem
oslav o víkendu 11. - 13. května a se smlouvou s agenturou
Plzeňský Landfrýd, která celý program zajišťuje. Místostarosta
předložil zastupitelům žádost o navrácení historického statutu
města Všerubům. Po diskusi, ve které se mimo jiné ozřejmilo, že
náklady plynoucí ze změny statutu budou minimální (nemění se
ani adresy, ani daně atd.), byla tato žádost schválena a podepsána
všemi přítomnými zastupiteli. Po doplnění všech příloh byla
13. 2. odeslána předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě
Němcové. Podle slov jejího náměstka by neměl být problém se
schválením a tak možná oslavíme 800 let už jako město. Držme
si palce!
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Text žádosti o město
Ves Všeruby vznikla někdy v 9. či 10. století. Za první
písemnou zmínku o Všerubech se považuje listina Přemysla
Otakara I. pro Kladrubský klášter, kde je mezi ostatními šlechtici
jako svědek uváděn Hrdibor ze Všerub. Původní privilegium
vyjadřující povýšení obce na městečko či městys není dochováno.
O právním postavení obce svědčí především označení, které se
objevuje v různých písemnostech. Poprvé se titul „oppidum“
objevuje v roce 1379 v berním rejstříku Plzeňského kraje,
kde výslovně zní: „Wschyeruby opydum domini Henrici de
Rabenstein (Bern. Plz. 24 a 25), tedy „Všeruby, městečko pana
Jindřicha z Rabštejna“. Pojem oppidum vyjadřuje postavení
lokality jako hrazeného sídliště městského typu, které mohlo
pořádat týdenní trhy, popř. dobytčí trhy, a tím se lišilo od vesnice,
tedy něco jako trhová obec. Od 14. století tento titul uděloval
panovník a znamenal městečko či městys, což jsou hodnotově a
významově shodné pojmy.

V listinách, které se týkají privilegií a převodů
(koupě) panství či statku Všeruby, se objevují tituly vztahující
se k právnímu postavení města, aniž by byly známy okolnosti
získání městských práv. Privilegia, která byla udělena v letech
1460, 1566, 1681, 1589, 1781, 1786, 1802 (udělena, potvrzena či
obnovena) se týkala výhradně právního postavení jeho obyvatel
jako měšťanů a také jeho představitelé vystupují v různých
žádostech jako měšťané (purkmistr, konšelé, městská rada).
Privilegia Všerub se zachovala v originále a jsou uložena ve
Státním okresním archivu v Plasích ve fondu Archiv město
Všeruby, Originály před rokem 1526.
Kromě vlastních všerubských písemností se označení
Všerub městečkem/ městysem objevuje i v jiných právních
dokumentech, jako jsou například desky zemské: V roce 1584
městečko Všeruby (Desky zemské 67 I 27) a v roce 1659 městys
Wsserubi (DZ 28 H 28, DZ 28 I 4). V dalších písemnostech
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(Schaller, 1788) je uváděno „Schutzﬂecken“, tedy ochranné
místo, 1838 (Sommer) Städtchen – Schutzstadt = ochranné
město, 1848 Municipalstadt – bez magistrátu. Je také doložen
otisk dvou městských pečetidel v Eichlerově sbírce Národního
muzea. První z 16. století (1581?) opakuje městský znak a nese
opis PECZIET MIESTECZKA WSSIERVB, druhá je pečetí
rychtářskou (purkmistrovskou) a má uprostřed ve štítě reliéf
bohyně Spravedlnosti a opis SIGILLVM IVDICIS CIVITATIS
WSCHERV a pochází zřejmě z 18. století.
Na Stabilním katastru z roku 1839 je uváděno „Stadt
Wserau“. Od poloviny 19. stol. se na úředních dokumentech
značí „Stadt gemainde Wscherau“.
Na základě „Statistického lexikonu v zemi České –

Z redakce

Slovo z redakce
Je tomu víc než rok, co jste Vy, čtenáři, obdrželi první
číslo novin do Vašich poštovních schránek. Dovolte mi drobné
ohlednutí za rokem 2011. Rubriky v novinách se poměrně
ustálily. Na stránkách novin Vás informujeme o aktuálním dění,
zpravujeme Vás o proběhlých a o plánovaných akcích. Své
pravidelné místo má v novinách obecní úřad, sbor dobrovolných
hasičů, základní a mateřská škola, tělovýchovná jednota a spolek
Hrdibor. Tímto nám dovolte všem pravidelným přispěvovatelům
poděkovat, bez nich by noviny nemohly existovat. V novinách
také po kouscích odhalujeme zajímavé střípky z historie Všerub.
V letošním roce nově budete na stránkách seznamováni s činností
obvodního oddělení policie v Úněšově. Protože ve Všerubech a
okolí žijí jen slušní a pracovití lidé, tak „černá kronika“ určitě
nebude zaplňovat větší část novin…….
Věříme, že se Vám noviny líbí, ale postrádáme větší
spolupráci ze strany Vás, čtenářů a spoluobčanů. Rádi bychom,

Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266
Sb. zák. a nař. vydaného ministerstvem vnitra a Státním úřadem
statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930,
v Praze 1934“ zařadil Svaz měst a obcí České republiky Všeruby
do „Seznamu obcí k 1. lednu 2006, které budou mít právo
požádat předsedu Poslanecké sněmovny o navrácení označení
město nebo městys“, a to v kategorii „město“.
V současnosti jsou Všeruby dynamicky se rozvíjející
obcí, která v přenesené působnosti zajišťuje státní správu pro
okolní region. V roce, kdy se občané chystají oslavit 800 let od
první písemné zmínky o Všerubech, by navrácení historického
statutu města posílilo zdravý lokální patriotismus, což je
v místech bývalých Sudet nesmírně důležité.

kdybyste nám napsali Vaše názory na dění v obci, či zážitky
z akcí nebo náměty, co by ještě v novinách mohlo být a není.
Jsme velmi rádi, že do novin přispěli dva pisatelé, byť pod
anonymním jménem, ale upozornili na problémy, které trápí
většinu občanů a jejich spokojený život v obci. Majitelé pejsků
však první článek asi moc pozorně nečetli, protože náprava zatím
není vidět. Druhý anonymní článek si můžete přečíst v tomto
čísle novin. Věřme, že bude mít větší účinek, hlavně v prvních
sluncem provoněných jarních dnech, kdy všichni rádi uklízí
a občas někdo kazí nám všem a hlavně našim dětem možnost
nadýchání se čerstvého vzduchu. Vždyť ten „binec“ jde roztřídit
do příslušných kontejnerů a shrabané listí uklidit do nějakého
koutku na zahradě, kde po něm za nějaký čas není ani památky,
naopak je z něho kvalitní humus.
Těšíme se s Vámi na setkání nad dalšími řádkami našich
novin.
Veronika Menčíková, Václav Červenka

Obecní úřad informuje
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně všech spádových obcí k 1. 1. 2011: 1207
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně všech spádových obcí k 31. 12. 2011: 1247
V roce 2011 se:
- přistěhovalo
56 občanů
- odstěhovalo
19 občanů
- narodilo
14 občanů
- zemřelo
11 občanů
- uzavřelo
16 manželství
V obci Všeruby je v současné době evidováno 260 čísel popisných a 4 čísla evidenční.
Výstavba ve Všerubech (lokalita směr Kokořov) je plánována zhruba pro 120 rodinných domů.
Místní poplatek ze psů:
Nájem z hrobového místa:
Oznámení:

Oznámení:
Oznámení:

Obecní úřad upozorňuje občany, že dne 2. 4. 2012 je splatný místní poplatek ze psů.
Obecní úřad upozorňuje, že nájem z hrobového místa je splatný vždy do 31. ledna.
Finanční úřad Plzeň sever oznamuje, že jeho pracovníci budou poskytovat ve středu 14.
3. 2012 od 12.00 hodin do 17:00 hodin na Obecním úřadě ve Všerubech pomoc při
vyplňování daňového přiznání k dani z příjmu. Zároveň mají občané možnost v tento
den vyplněné daňové přiznání u těchto pracovníků podat.
Svoz nebezpečného odpadu je plánován na měsíc květen. Přesný datum termínu svozu
oznámí obecní úřad občanům místním rozhlasem a informačními letáky.
Ve dnech od 19. 3. do 23. 3. 2012 se uskuteční HUMANITÁRNÍ SBÍRKA letního a
zimního oblečení, lůžkovin, ručníků, záclon, domácích potřeb, peří, přikrývek a dek.
Bližší informace se dozvíte z informačních letáků.
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BURZA ODÍVÁNÍ se bude konat ve dnech 23. a 24. března 2012 v hasičské zbrojnici.
Bližší informace se dozvíte z informačních letáků.

Činnost sociálního odboru od 1. 1. 2012
S přechodem agendy všech nepojistných sociálních dávek na Úřad práce ČR se od ledna 2012 změnila činnost sociálního odboru.
Sociální odbor vykonává od ledna sociální práci v pravém slova smyslu. Provádí terénní sociální práci ve správním obvodu obce,
poskytuje sociální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, ať už z důvodu zdravotního postižení, věku, způsobu života
či nedostatku příjmů. Nezbytnou terénní sociální práci doplní poskytování komplexního sociálního poradenství. V odůvodněných
případech sociální odbor zprostředkuje zájemcům odbornou pomoc.

Zprávy z matriky
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Michal Leheň ze Všerub (ve věku 79 let)
Miroslava Vlková ze Všerub (ve věku 82 let)

Základní škola
Lyžařský kurz 2012
Jako každý rok se i v tomto školním roce uskutečnil
lyžařský kurz pro žáky sedmého až devátého ročníku. Podruhé
jsme měli svoji základnu v penzionu Sládek, který je na
strategickém místě, protože je v jeho dosahu řada sjezdovek
jako Alpalouka, Špičák, Pancíř, Goldhof a další. Kurzu se
zúčastnilo více začátečníků nežli v předcházejícím roce. Opět
se potvrdila stará zkušenost. Začátečníci se naučili během
krátké doby sjíždět sjezdovku stylově
lépe nežli ostřílení lyžaři, kteří mají někdy
špatné návyky a pomalu je odstraňují.
Kurz není jen o lyžování. Žáci absolvovali
přednášky o vzniku a současnosti lyžování,
výstroji a výzbroji, zásadách pobytu na
horách a první pomoci při úrazech při
lyžování, která byla doplněna počítačovou
prezentací. Nechyběla ani přednáška o
Šumavě doprovázená promítnutím řadou
historických i současných fotograﬁí. Po
každé této přednášce proběhla soutěž mezi
jednotlivými družstvy, která byla na konci kurzu vyhodnocena.
Velkým přínosem byla beseda s profesionálním členem horské
služby, který ukázal dětem řadu pomůcek pro záchranu lidí
na horách jako lavinové sondy, vysílačky, některé prvky pro
poskytnutí první pomoci a promítl záběry přímo ze záchranných

akcí. Děti měly i štěstí, protože dva dny po této besedě,
probíhalo námětové cvičení horské služby a letecké záchranné
služby z letiště v Líních. Viděli, jak přes náš penzion přelétává
záchranný vrtulník s na laně zavěšeným záchranářem a zraněným
a jeho předání do přistaveného vozu rychlé pomoci.
Jeden z večerů byl věnován diskotéce, během které
míchal pan vedoucí dětem chuťově a hlavně vizuálně zajímavé
nápoje. Na žádost většiny žáků jsme zařadili sledování
pohárového utkání plzeňské Viktorky.
Celý kurz byl zakončen závodem
ve slalomu, kde byli na prvních místech
většinou očekávaní favorité, ale na
posledních místech zdaleka ne začátečníci.
Během závodu byla horší viditelnost. Proto
jsme poprvé použili pro komunikaci mezi
startem a cílem krátkovlnné vysílačky a tím
dodali závodům jakousi profesionálnější
atmosféru.
Lyžařský kurz se povedl po všech
stránkách. Byly ideální sněhové podmínky,
odpovídající počasí, nažhavené děti a hlavně žádný úraz. Pro
příští školní rok již máme u Sládka domluvený pevný termín na
další kurz a pravděpodobně rozšíříme nabídku pro žáky již od
šestého ročníku.
Jaroslav Cafourek

Pohár ministra školství
Naše škola se 28. února zúčastnila okresního kola
Poháru ministra školství ČR ve ﬂorbalu. Pořadatelem okresního
kola poháru byla základní škola v Horní Bříze. Poprvé se nám
podařilo dát dohromady i dívčí tým. Děvčata, přestože se ﬂorbalu
začala intenzívněji věnovat až v letošním školním roce, ukázala,
že by se v příštích letech nemusela spokojit se spodními příčkami.
Velmi dlouho naše děvčata vzdorovala týmu z Tlučné, v němž
byla většina žákyň osmé a deváté třídy, přičemž náš tým sestával
pouze ze žákyň šesté a sedmé třídy. Nakonec naše děvčata sice
prohrála, ale výsledek pro Tlučnou 3:0 byl jednoznačnější než
vlastní průběh zápasu. V druhém zápase se ukázala zápasová
nezkušenost našich děvčat i nevýhoda naší tělocvičny, která nemá
regulérní rozměry, a není dost dobře možné konkurovat týmům
ze škol s většími tělocvičnami. S Horní Břízou nakonec děvčata
prohrála 0:7. Chlapci nejprve prohráli s Horní Břízou 4:1, když

se opět projevila jejich nezkušenost s tak velkým prostorem
hřiště. Druhý zápas s družstvem Kozojed už vypadal mnohem
lépe, ale bohužel se družstvu Kozojed podařilo v průběhu dvou
posledních minut zápas otočit ze stavu 1:2 na 3:2. To byl zápas,
po kterém se naše družstvo z tohoto smolného vývoje a výsledku
poučilo. Zápas našich chlapců s družstvem Tlučné pak byl zcela
jednoznačnou záležitostí s výsledkem 7:0, když ještě zůstala
řada našich příležitostí nevyužita. Musíme ještě uvést jména
žáků a žákyň, kteří se turnaje zúčastnili.

Jméno žáka
Jan Vadinský
Jiří Riant
Zbyněk Hlous
Martin Hlous
Pavel Hanzlíček

6
3
0
0
1

Asistence
1
2
1
1
0
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Góly a asistence ale samozřejmě nejsou všechno,
podobnou službu pro tým odvedli na turnaji i další žáci a
žákyně, proto i jejich jména: Dominik Tureček, Jan Vrba, Jan
Šutera, Stanislav Pašek, Šárka Šidlovská, Andrianna Sydoryak,
Ohlédnutí v půli cesty
Je konec února, máme za sebou vysvědčení, pololetní i jarní
prázdniny. Ve čtvrté třídě jsme se mnoho nového již naučili.
Tak proč se s našimi čtvrťáckými zážitky s Vámi nepodělit ve
verších? Někdo psal básně pro potěšení, jiný jako vykoupení
svých darebností nebo jen pro radost. Pod vedením naší paní

Alena Švecová, Pavlína Čuchorová, Michaela Jandová, Tereza
Jelínková, Sabina Jílková, Kristýna Konarská, Aneta Mojžíšová
a Alena Reinwartová. Týmu dívek se jako trenérka ujala Dagmar
Pekárková. Děkujeme za reprezentaci školy!!
Václav Růžička
učitelky na český jazyk se začaly nesměle objevovat první
řádky. Do dokonalého kabátku jsme naše básně oblékly s paní
učitelkou v hodině informatiky.
Žáci 4. třídy, paní učitelky
Alena Švecová a Lenka Kučerová

Pozn. red: Z důvodu nedostatku místa níže zveřejňujeme pouze několik vybraných básniček studentů, které uvádíme jen v textové
podobě, jejich graﬁcké znázornění (velmi zdařilé) jsme museli také odstranit, za což se studentům omlouváme. Ostatní básničky
budou zveřejněny v příštím čísle
Ručník
Navštěvuji 4. ročník
a opět jsem neměl ručník.
Básnička to je můj trest,
proto jsem ho dnes dones.
Až ho zase zapomenu,
trestem si to připomenu.
Složit báseň to je dřina,
rýmy musí býti prima.
Přemýšlím teď, co mám psát,
kocour si chce se mnou hrát.
Já tu báseň hotov mám,
ručník si na věšák dám.

Srandovní škola Všeruby
Kdyby ve škole známky nebyly,
rádi bychom tam chodili.
Je tam ale známek moc,
někdy volám o pomoc.
O přestávce běháme,
před účou se schováme.
Ona má však oči všude,
na každého úkol zbude.

Po zvonění
Po zvonění jsme tu zticha,
učitelka za dveřmi dýchá.
Napíšeme si písemku,
dostáváme jedničku.
Písemek se nebojíme,
však to nějak sesmolíme.
Zachrání nás vážení,
před tabulí zkoušení.

Kamarádka škola
Učení je mučení,
nás to ale baví.
Ve škole je kamarádů.
Chodíme tam rádi.
Učíme se, dovádíme,
to nás hodně baví.
Čteme, píšem, počítáme.
Hlavně ať jsme zdraví.

Mateřská škola
Události z MŠ
Na začátku nového kalendářního roku jsme
zavzpomínali na vánoční svátky, odstrojili jsme stromeček a
rozdělili jsme si nové hračky do všech tříd. Vánoční setkání
s rodiči bylo příjemné, děti zahrály pohádku, zatancovaly a
společně jsme si zazpívali a poseděli u prostřeného stolu. Byla
nás plná třída.
D o
n a š e h o
programu
ve
školce
jsme v lednu
zařadili
divadelní
představení O
vlkovi a lišce.
Pozvali jsme
také žáky z 1.
třídy, kteří rádi
ještě do školky
zavítají. Brzy pak naše nejstarší děti byly na návštěvě v první
třídě, aby se seznámily s prostředím ve škole, vyzkoušely si, jak
se sedí v lavicích a podívaly se, co už prvňáčci umí. Čekal je
totiž 25. ledna zápis dětí do 1. třídy. Všechny předškolní děti ze
školky šly se svými rodiči k zápisu, většina do ZŠ Všeruby.
V zimním období se děti starají o ptáčky, na školní
zahradě jim sypou do krmítka a také pomáhají myslivcům krmit

lesní zvěř.
Na
Masopust jsme si
vyrobili své masky,
udělali jsme si svůj
maškarní karneval
s tanci a soutěžemi.
Všichni se těší
na velký průvod
masek a také na
dětský bál ve
Všerubech.
Protože
zima je dlouhá,
máme pro děti připravené další divadelní přestavení – tentokráte
Muzikantskou pohádku.
Na konci února začnou děti jezdit do solné jeskyně do
Vísky u Horní Břízy. Nejstarší děti ze třídy Tygříků se připravují
na pódiové vystoupení mateřských škol, které se uskuteční
14. 3. 2012 v Kralovicích. Budeme jim držet palce, ať se jim
vystoupení podaří.
ZÁPIS DO MŠ
Zápis do Mateřské školy ve Všerubech pro školní rok 2012 –
2013 se uskuteční 15. března 2012 od 14 – 17 hodin v hlavní
budově MŠ Všeruby č. 145.
Jana Růžková
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SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
A máme tady nový rok, i když je spíš na místě říci
měli jsme. Než se stihnete rozkoukat je leden i únor pryč a máte
v ruce další číslo Všerubských listů.
Od minulého čísla se mnohé událo. První víkend
v prosinci byl ve znamení Mikuláše. V sobotu 3. prosince se
v hasičské zbrojnici konalo Mikulášské soutěžení, na padesát
soutěžících změřilo své dovednosti ve střelbě ze vzduchovky,
luku, foukačky, skládání puzzle, a trochu štěstí v hodu kostkou.
Nadílku od Mikuláše si odnesly všechny děti. Tři nejlepší
v každé ze čtyř kategorií navíc obdrželi ceny za své výkony.
Pořadí bylo následující. Předškoláci
a 1. třída – Kristián Kučera, Terezka
Michalová a Robík Smeták. 2. – 5.
třída – Jan Pražma, Kryštof Kučera a
Eva Pešková. 6. – 9. třída – Václav
Pešek, Tereza Šreková a Petr Pražma.
V poslední kategorii soutěžili všichni,
kteří již opustili základní školu,
přesvědčit některé z nich, aby se do
soutěže zapojili, byl téměř nadlidský
úkol. Nakonec se podařilo a v této
kategorii bylo nejvíc závodníků, ceny
si odnesli Silvie Pražmová, Lenka
Smejkalová a Jaroslav Stropnický.
V neděli 4. prosince se 16
mladých hasičů zúčastnilo Mikulášské
střelby na čerta v Ledcích. Za účasti
31 hlídek naše družstva v mladší
kategorii získala 3. a 14. místo. V kategorii starších startovalo
27 pětičlenných hlídek a družstvo starších ze Všerub získalo
rovněž bronz.
Po vánočních svátcích se v klubovně hasičské zbrojnice
konala zpívaná s kytarou a spoustou dalších nástrojů. Hojně
navštívená akce byla pro někoho příjemným posezením a
někteří si také zazpívali. Zpívaná se od nového roku opakuje
pravidelně každý první pátek v měsíci. Silvestr v hasičárně
proběhl stejně jako v předchozích letech v komorním duchu a
s přáním šťastného nového roku se účastníci, někteří dříve jiní
později, v dobré náladě rozcházeli domů.
V lednu se mladí hasiči zúčastnili turnaje v ringu a
uzlařské regaty doplněné několika soutěžemi, pořádanými
Pionýrem v Horní Bříze a hasiči z Obory. Bezmála dvě sta
účastníků této akce strávilo příjemný sportovní den v prostorách
Základní školy v Horní Bříze. Bohužel většina našich zástupců
skončila těsně pod stupni vítězů. Celkem jsme v jednotlivých
disciplínách získali 9 x 5. místo, 7 x 4. místo, jednu bronzovou
medaili a po dvou medailích stříbrných a zlatých.
O týden později se konala výroční valná hromada našeho
sboru, za účasti 72 z celkového počtu 94 členů, proběhlo řádné
jednání a následná zábava s kapelou Aliance ke spokojenosti
všech zúčastněných. Mimo zpráv o činnosti a hospodaření při
jednání zaznělo z úst našich hostů, počínaje zástupci okolních
sborů dobrovolných hasičů, zástupce spolku Hrdibor a KZJ SK
Všeruby Václava Červenky, přes starostu OÚ ve Všerubech

Jaroslava Schejbala, člena výkonného výboru okresního
sdružení hasičů Plzeň – sever Kamila Hanuse až po velitele
stanice Hasičského záchranného sboru Plzeň Košutka mjr. ing.
Michala Patyho, poděkování za spolupráci a odvedenou činnost
v uplynulém roce, a přání mnoha úspěchů do další činnosti.
O jarních prázdninách se mladí hasiči zúčastnili akce
Ledová Praha, atraktivní návštěvy hlavního města pořádané
Pionýrem a Nadací Dětem 3. tisíciletí. Společně s mladými hasiči
z Obory a Ledec jsme navštívili Národní technické muzeum,
muzeum hlavního města Prahy, muzeum útrpného práva,
rozhlednu na Petříně včetně zrcadlového bludiště. Ale také
umělou bobovou dráhu a samozřejmě
Staroměstské náměstí s orlojem a také
Václavské náměstí. Vrcholem akce byl
koncert děti dětem, kde jako hlavní host
večera zazpívala Monika Absolonová.
V neděli 5. února možná
některé z občanů Všerub probudil před
pátou hodinou zvuk sirény. Jednotka
požární ochrany obce byla operačním
střediskem povolána k záchraně osoby
uvězněné v zásobníku na drcené dřevo.
Po dojezdu jednotek HZS Plzeňského
kraje na místo události a vyhodnocení
situace, byla naše jednotka z výjezdu
odvolána.
Druhý víkend v únoru se
v pátek a v sobotu konalo večerní
bruslení na požární nádrži. Možnost
zabruslit si za umělého osvětlení využilo každý večer přibližně
30 dětí i dospělých. Pro všechny byl k dispozici čaj a pro dospělé
i něco ostřejšího pro zahřátí, bohužel počasí nám asi nedovolí
tuto akci zopakovat, tak snad příští zimu.
Osmnáctého února mladí hasiči opustili masopustní
průvod a jeli na 32. ročník ÚNORÁKU do Obory. Branný
závod zimní všestrannosti, který se začal pořádat v roce 1980,
přetrval veškeré změny ve společnosti. Díky úsilí a obětavosti
hasičů z Obory a spousty jejich příznivců, si na tomto závodě
můžou i dnes změřit síly mladí hasiči a mnoho jiných dětí. Na
závodníky čekají discipliny jako střelba ze vzduchovky nebo
luku, hod granátem či šipkami, základy zdravovědy a topograﬁe,
ale také prokázání znalostí orientace v jízdních řádech či znalost
zvířat a rostlin nebo také ovládání pily či sekery. Celkem
jich na čtyřkilometrové trati za jakéhokoliv počasí musí
zvládnout sedmnáct. Letošního ročníku se účastnilo rovných
70 pětičlenných hlídek. Všerubáci oslabení o nemocné členy a
účastníky školního lyžařského kurzu získali 11. a 13. místo.
V plánu činnosti, který byl odsouhlasen na VVH, je
několik významných akcí, z nichž nejbližší je v pátek 16. března
Josefovská zábava a v neděli 18. března dětský maškarní bál.
Největší akcí, kterou v letošním roce bude sbor pořádat je 40.
ročník okresního kola hry Plamen v termínu 18. - 20. května.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby
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TJ KZJ SK Všeruby
Z činnosti TJ KZJ SK Všeruby (prosinec 2011 – únor 2012)
Rok 2011 jsme ukončili dne 31. 12. tradičním
silvestrovským fotbalovým utkání staří vs. mladí – výsledek
9:7. Utkání to bylo poměrně náročné, a to zejména vzhledem
k počtu zúčastněných hráčů. Celkem nás na malém tréninkovém
hřišti hrálo 29 hráčů, což
jak je patrné z výsledku
vyhovovalo zejm. starším,
zkušenějším hráčům.
Dne 4. 2. 2012
proběhla za účasti 34
členů valná hromada TJ.
Průběh byl vzhledem
k předchozím letům
klidný, byla zhodnocena
činnost TJ za loňský rok
a protože v průběhu roku
odstoupilo několik členů
výkonného výboru, byli
jednohlasně zvoleni noví členové výkonného výboru, a to:
Zdeněk Dolejš, Jaroslav Zeman a Jan Vrba.
Na následující první schůzi nového výkonného výboru
dne 6. 2. 2012 bylo jednohlasně odsouhlaseno nové složení
výkonného výboru:
předseda: Václav ČERVENKA (řídí činnost výboru, jedná za
TJ, zodpovídá za styk s orgány OFS, ASTJSK ČR)
tajemník:
Jaroslav ZEMAN (zařizuje přestupy, hostování,
přípravné zápasy, zastupuje předsedu výkonného výboru
v případě jeho nepřítomnosti)
hospodář:
Jan VRBA (zodpovídá za ﬁnance, vybírání
vstupného, členských příspěvků)
člen zodpovědný za stav areálu:
Pavel TUREČEK (činnost správce,
stav fotbalového hřiště, dětského
hřiště, okolí)
člen výboru zodpovědný za chod
jednotlivých mužstev : Rudolf
HERÁK
člen výboru zodpovědný za stav
budovy a restaurace: Zdeněk
DOLEJŠ
člen výboru zodpovědný za ostatní
činnosti: Zdeněk NEZBEDA
Nový výbor ihned začal
pracovat, na přestup do TJ Sokol
Hunčice jsme uvolnili Pavla
Gottwalda, na hostování do 31. 12.
2012 do Senco Doubravka jsme uvolnili Jakuba Heráka (zde
jsme usilovali o tzv. junior start, ale na tom se nám nepodařilo se
Sencem dohodnout), do TJ Sokol Košutka jsme uvolnili do 30.
6. 2012 na tzv. střídavý start Pavla Fleisnera, který zde bude hrát
krajskou soutěž dorostu. Na hostování z TJ Sokol Chotěšov jsme
opět získali Zdeňka Oulíka (zde máme dohodnutý jeho následný
přestup do našeho oddílu v podzimním přestupovém termínu),
jednáme s TJ Sokol Kozolupy o přestup či hostování hráče

Jiřího Balvína a také bychom rádi úspěšně dokončili jednání
s TJ Sokol Košutka o hostování bratrů Zikmundových v jarní
části soutěže.
V měsíci únor jsme museli z důvodu nefunkčního stavu
provést rekonstrukci odpadu v budově na hřišti, vykopali jsme
staré zarostlé litinové
potrubí a nahradili jsme
ho novým plastovým.
Jak
jsme
avizovali
na
valné
hromadě,
tak
jsme
v souladu se stanovami
FA ČR zaslali na FA ČR
celkem 68 přihlášek za
členy asociace, tato činnost
nemá zrovna pozitivní
ohlas
napříč
celou
fotbalovou veřejností, ale
prý je to nutné, uvidíme,
co nám to tedy přinese v budoucnu, doufejme, že to nebudou jen
tisícové částky za placení členských příspěvků.
V únoru jsme také podali žádost o dotaci z Plzeňského
kraje v projektu „Bezpečné branky“, požádali jsme o příspěvek
ve výši 57. 000,- Kč na pořízení dvou ks kompozitových
přenosných branek. Dle zatím neoﬁciálních informací jsme
uvedenou dotaci nezískali, celkové požadavky byly ve výši 7,5
mil Kč, z rozpočtu Plzeňského kraje bylo uvolněno pouze 2,5
mil Kč.
Závěrem bych chtěl sdělit všem členům TJ, hráčům
a příznivcům našeho fotbalového oddílu, že mezi hlavní cíle
výkonného výboru patří a v budoucnu bude určitě patřit zlepšení
ﬁnanční situace a stavu
kvality fotbalového hřiště
a na něj navazující stav
celého areálu (na jaře bude
zprovozněno asfaltové hřiště
a také dětské hřiště bude
osazeno novou atrakcí),
dále bychom rádi viděli „A“
mužstvo v jiné soutěži než ve
III. třídě (myšleno minimálně
II. třída), a také bychom
chtěli stabilizovat situaci u
družstva žáků, popř. rozšířit
činnost v mládežnických
kategoriích.
A na úplný závěr
bych chtěl vyzvat všechny členy TJ, hráče a příznivce k pomoci
při brigádách, které nás čekají na jaře – zejm. oplocení areálu,
úprava betonové plochy vedle restaurace, oprava laviček atd. O
konání brigád budou včas všichni informováni pomocí plakátů a
vyhlášením v obecním rozhlase.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru TJ
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Policie informuje
Policie Úněšov informuje
V obvodním oddělení policie Úněšov, v jehož územní
působnosti jsou Všeruby, což je pozitivní, nedošlo k žádné
závažné trestné činnosti, jako jsou například loupeže, vydírání,
znásilnění a vraždy. Problémem zde zůstává majetková trestná
činnost, jakou jsou krádeže měděných okapových svodů,
krádeže nafty z pracovních strojů, především v loňském roce při
stavbě obchvatu. Došlo zde také k odcizení osobního automobilu
značky Volkswagen Golf zaparkovaného v obci před bytovou
jednotkou.
V roce 2011 na obvodním oddělení policie v Úněšově
byli policisté v objasňování trestných činů a přestupků velmi
úspěšní. V minulém roce zde došlo k 89 přestupkům (mezi
nimiž byly například krádeže jízdních kol ze sklepních kójí
nebo krádeže registračních značek osobních automobilů), se
podařilo 87 přestupků objasnit. Na úseku trestné činnosti bylo
zjištěno 21 trestných činů, z nichž se podařilo 14 objasnit a zjistit
pachatele. V letošním roce se policistům doposud daří při šetření

a objasňování trestné činnosti. Do současné doby byly zjištěny
3 trestné činy a všechny byly objasněny, u přestupků došlo k 7
přestupkům a v 6 případech byl již zjištěn pachatel.
Zodpovědným policistou za služební obvod Všeruby
je praporčík Václav Březina, na kterého se mohou občané
Všerub kdykoliv s důvěrou obrátit nebo jej kontaktovat na tel.
čísle 974 327 780 nebo v případě nutnosti, nechť se občané
obracejí na linku 158. Policisté budou vděčni za jakoukoliv
informaci k pohybu nebo výskytu neznámých podezřelých
osob či jiných poznatků, které by vedli k prevenci kriminality
a eliminování trestné činnosti v obci. I přes preventivní opatření
a besedy v místním Domu s pečovatelskou službou zde došlo u
podvodného jednání a okradení jedné seniorky.
V příštím čísle budete informování o spolupráci Policie a jejich
preventivních opatřeních na úseku kriminality mládeže na
místní základní škole.
poručík Bc. Josef Aubrecht

Ze života obce
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Tak jako v roce 2010, tak i v roce 2011 jsme se přihlásili
do celostátní akce „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“ a dne
9. 12. 2011 jsme se v hojném počtu sešli na všerubském náměstí.
Oproti předchozím roku jsme objednali 200 balonků, nafoukli
jsme jich 193
(sedm jich při
foukání prasklo)
a těchto 193
balonků jsme
rozdali
všem
zúčastněným
–
dětem,
maminkám,
tatínkům, babičkám i dědečkům. V průběhu čekání na signál
z rádia Impuls jich několik ulétlo a nakonec jich v 15.15 hod
ze Všerub vyletělo v jeden okamžik přesně 170 (včetně šesti
balónků, které se zachytili o jeden ze stromů na náměstí).
Pro všechny zúčastněné děti jsme měli připravené dárky,
které jsme získali díky dotaci z Místní akční skupiny Náš region,
jejímž členem je i obec Všeruby. Takto jsme také získali ﬁnanční
prostředky na speciální dárky do tříd žabiček, tygříků a zajíčků

z naší mateřské školy. Zkrátka nezůstali ani dospělí, kteří mohli
ochutnat svařák a čaj připravený kuchařkami ze základní školy.
Chtěli bychom poděkovat manželům Brixi, paní
Červenkové a p. Petrovi Kortusovi za pomoc při nafukování,
uzlování
a
rozdávání
balónků
a
samozřejmě také
našim hasičům,
těm
hlavně
za
technické
zabezpečení
akce.
Závěrem bych chtěl uvést několik informací o této akci
z pohledu celé České republiky:
celkem bylo vypuštěno 75 820 balonků - rekord z roku 2008 se
opět bohužel překonat nepodařilo. Zúčastnilo se 223 organizací,
nejvíce balonků bylo vypuštěno v Ústí nad Labem – celkem
1000 balonků, na druhém místě byl Hodonín s 999 vypuštěnými
balonky a na třetím Milevsko s 943 vypuštěnými balonky.

Vánoční koncert
Dne 17. 12. 2011 se rozezněl napříč kostelní lodí ve
Všerubech sborový zpěv…. V době vánočního času plného
shonu a příprav vánočních svátků jsme se na chvilku mohli
pozastavit a vychutnat si atmosféru klidu a pohody při poslechu
vánočních a jiných písní, které pro nás připravil plzeňský smíšený
sbor Canticorum. 25 zpěváků nám ve třech blocích zazpívalo
klasické písně, v druhém bloku představili vánoční koledy a
nakonec jsme slyšeli skladby pop-music. Hodinového koncertu
se zúčastnilo přibližně 60 posluchačů. Koncert vznikl za ﬁnanční
podpory grantu MAS Náš region a příspěvku obecního úřadu
Všeruby.
Původně jsme plánovali, že výtěžek z dobrovolného
vstupného bude věnován, jak jsme předeslali již v kostele,

na dobročinné účely. I přesto, že nakonec poskytnutá dotace
a vybrané vstupné nepokrylo zcela náklady na uspořádání
koncertu, tak jsme nejen z tohoto důvodu věnovali z rozpočtu
spolku Hrdibor věcný dar dětskému onkologickému oddělení
při Fakultní nemocnici v Plzni. Pro zde se léčící nemocné děti
jsme po dohodě s pracovnicí tohoto oddělení, která má na starost
využívání volného času zde ležících malých pacientů, zakoupili
modelovací hmotu FIMO v hodnotě 1.500,- Kč a tuto jsme jim
předali.
Ráda bych tímto poděkovala všem návštěvníkům
koncertu za poskytnuté dobrovolné vstupné a v neposlední řadě
i organizátorům, zejm. manželům Falkenauerovým za zajištění
akce a květinové výzdoby.
Veronika Menčíková

Václav Červenka
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Z příspěvků od čtenářů
Barevné obláčky, zamyšlení Inkonginta Všerubského
Je půl páté odpoledne, sedím na vršku u kostela sv.
Martina a venku se rychle stmívá, jak už to k tomuto ročnímu
období patří. Koukám na vycházející hvězdy, když v tom se přes
ně přežene divný mráček. Co jen to může být? Ptám se sám sebe.
Aha. K zimě se pojí nejen kratší den a delší noc, ale také vrchol
topné sezóny. „A modří už vědí“ o čem bude řeč.
I když je předem jasné, že tento článek vyšumí stejně
jako snaha nejmenované spoluobčanky o záchranu jednoho
domu, musím udělat alespoň to málo, na co stačím.
Budu apelovat na vás všechny, kdo, řekněme, používají
k topení, výrobcem neschválená paliva. Kdo by tomu snad
nerozuměl, tak vám to rozepíšu. Ke každému topidlu na tuhá
paliva dodává výrobce návod k použití a v něm najdete i co do
topidla patří a co ne.
Každé spalovací zařízení, ať už kotel nebo různé typy
kamen, je vyráběno právě s ohledem na používaná paliva. Cílem
je dosáhnout dvou cílů. Jeden je vytěžit z paliva co nejvíce
energie a druhý, co nejvíce se přiblížit co nejdokonalejšímu
spálení, při co nejmenším obsahu nebezpečných splodin.

Existují dokonce i zařízení na spalování surovin jako například
odpad z výroby nábytku, konkrétně mám na mysli lamina
a jiných odpadů. Pálením těchto produktů v nevyhovujícím
zařízení se dopouštíte porušení zákona a ohrožujete zdraví nás
všech, za což vám móóóc děkujeme. Jsme moc rádi, že ušetříte
peníze, za které se potom můžete rekreovat v čistějším prostředí
a nás tu necháte čuchat to, co v kotlích vyrobíte. Nejde jen o
to, že to smrdí, ale hlavně že to do lidského těla nepatří a dělá
to vněm pěknou neplechu. Respiračními chorobami počínaje,
rakovinou a smrtí konče.
Je smutné, že si tu naší malebnou dolinku dokážeme
takto zasmradit. Zkuste se někdy všimnout, odkud z jakého
domu jde jaký kouř. Nebudete na to potřebovat mnoho času.
Nejvíce je to k vidění těsně po setmění.
Přeji vám, až se budete chtít někdy po setmění podívat
k obloze, aby vás neštípalo v nose a v očích a viděli jste i něco
jiného než jen různobarevné kouřové obláčky. Rád bych vám
popřál i hodně zdraví, ale nevím, jestli se to nemine účinkem.

Vzpomínky na život v obci
Chtěla bych přispět do Všerubských listů svými
vzpomínkami na život v obci, protože už jsem jedna z mála
obyvatel, kteří zde žijí od roku 1945. Přistěhovali jsme se
v prosinci 1945, otec už tu byl od června a již měl otevřený
koloniál. Vesnice se nám moc nezamlouvala, byly tu domy
nalepené jeden na druhém s maličkými dvorky. Češi byli zvyklí
na zahrádky kolem domů. Jenom ovocné sady kolem vesnice
byly krásné. Když kvetly, bylo to jako kvetoucí věnec kolem
vesnice. Všerubští Němci byli známí sadaři, v sadech měli
boudy a tam přebývali celé léto, jenom večer šli domů poklidit
dobytku. Podle J. Frány st. a pí Šimandlové, zmizelo po válce
přes 130 domů. Na jejich místě vznikly dvory a zahrádky. Život
ve vesnici se po odsunu Němců v roce 1946 začal rozvíjet. V
dnešním nedostavěném kulturním domě bylo kino „Květen“.
Pamatuji se na reklamy místních podnikatelů např. Zahradnictví
J. Rubáš a velká bílá růže. Generace mých rodičů byly většinou
mladí lidé, co hledali v pohraničí bydlení. Začalo se zde hrát
ochotnické divadlo, hlavně zásluhou mladých učitelů, konaly se
slavnosti dožínek, v roce 1947 byl vybudován most u splavu, aby
sedláci mohli jezdit s žebřiňáky na protější břeh. Také církevní
slavnosti byly časté, ale už nevím, jak se jmenovaly. Po roce
1948 se život změnil, ale my děti jsme to moc nevnímaly. Chodili

jsme na 1. máje do průvodu, mávali jsme okolo stojícím lidem a
pak jsme šli na houpačky a kolotoče. Kulturní dům, kterému se
celá léta říkalo Gambrinus se v letech 1952 – 54 opravoval, na
Silvestra 1954 se slavnostně otevřel a pak už se týden co týden
konaly bály, májové muziky, pouťová aj.
Ještě Vám vylíčím naše první taneční na vesnici.
Začali jsme u Soukupů ve stodole při gramofonu, pak se nad
námi slitovala pí Soukupová a vzala nás do velké světnice a tam
nás naučily s pí Cebovou základní tance. Obecní úřad přidělil
mládeži klubovnu v bývalé německé mateřské školce (od roku
1960 to bylo ředitelství státního statku) a tam jsme prošoupali
při tanci nejedny boty. Také jsme hráli ochotnická divadla, první
televizi měl pan Kristl v roce 1954, obrazovka měla velikost
pohlednice, a nás bylo ve světnici 15 až 20.
Na Štědrý den jsme se po večeři sešli na náměstí
(místní mládež) a šli jsme na půlnoční mši do Líšťan. Bylo
hodně sněhu, tak nám cesta trvala dlouho, shazovali jsme se do
závějí a do Líšťan jsme přišli jako sněhuláci. Když bylo brzo na
mši, klouzali jsme se na kopci pod kostelem. Pak se ale kluci
v příštích letech začali opíjet a dělat výtržnosti, takže výlety na
půlnoční začaly upadat, až přestaly úplně.

Váš Inkonginto Všerubský

Blanka Bočanová
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Blíží se Velikonoce
Právě skončilo období masopustní hojnosti a Popeleční
středou, která letos vyšla na 22. únor, začalo čtyřicetidenní
období půstu, které bude zakončeno velikonočním týdnem.
U nás doma nezačínají přípravy na Velikonoce Škaredou
středou, ale již v průběhu ledna, kdy se po celém
domě začínají hromadit vyfoukaná vajíčka – husí,
slepičí, ale i holubí nebo pštrosí, ze kterých vytvářím
kraslice. Jejich výrobě se věnuji již několik let a
nejraději mám kraslice krajkové - madeirové. Moc
mě těší, když se mi pod rukama mění obyčejné
vajíčko v křehkou krásu – posouzení jestli to tak
opravdu je, nechám na vás – viz foto zde v článku,
nebo na www.katkacerven.estranky.cz
A protože k velikonočnímu – pašijovému
týdnu patří i další tradice a zvyky, snažíme se
aspoň některé z nich dodržovat.
Každý den tohoto období má své jméno
– po Modrém pondělí a Šedivém úterý následuje
Škaredá středa, kdy se mají vymetat komíny od
sazí, ale nesmíte se při tom mračit – škaredit, jinak se tak budete
tvářit každou středu v roce. Až na Zelený čtvrtek naposledy
zazní kostelní zvony před jejich odletem do Říma, zacinkejte
drobnými, pak se vás budou peníze držet celý rok. Ráno ještě

před východem slunce zameťte a smetí odneste na nejbližší
křižovatku, nebudete se muset celý rok obávat žádné havěti ve
svém domě. Na Velký pátek si znovu ráno přivstaňte a ještě
před úsvitem se umyjte v potoce, nebo jiné vodní ploše a budete
chráněni před všemi nemocemi. Také se otevírají skály i země
a nabízí své poklady, a to správné místo poznáte
podle toho, že ho označuje světýlko, nebo z otvoru
ve skále vychází záře. Následuje Bílá sobota, kdy
tradice velí péct, vařit, uklízet, plést pomlázky a
zdobit vajíčka, takže práce víc než dost, abychom
si pak v klidu mohli užít Velikonoční hod boží,
k němuž patří tradiční velikonoční jídla, jako je
mazanec, beránek a vajíčka a užívat bychom si ho
měli v klidu a pohodě v rodinném kruhu, projít se
jarní přírodou a radovat se z jara. A nakonec je tu
Velikonoční pondělí, kdy šlehání dam a děvčat
nemá být „tělesným trestem“, ale má jim dodat
hlavně zdraví, svěžest a sílu do celého dalšího
roku a za blahodárný akt vyšlehání platí dívky a
ženy barevnými vejci – kraslicemi.
Přeji vám krásné vítání jara a šťastně prožité
Velikonoce.

Zumba konečně ve Všerubech
Zumbománie zasáhla celý svět. Tato unikátní forma
energického pohybu kombinující prvky latinskoamerických
tanců a aerobiku přitom vznikla
vlastně náhodou. Všechno „způsobil“
kolumbijský trenér aerobiku Alberto
Perez, přezdívaný Beto, a to tím, že si
na svou pravidelnou hodinu aerobiku,
zapomněl vzít doprovodnou hudbu.
Pustil tedy svou oblíbenou latino
muziku, a velmi improvizovaně
začal předcvičovat. Tato hodina měla
úžasný ohlas, nadšení cvičenci chodili
za Betem s prosbami, že si hodinu
chtějí zopakovat. Tak zumba spatřila
světlo světa.
Zumba, při které se spálí
neuvěřitelné množství kalorií, zpevní
se tělo, zbaví tělo napětí a stresu se cvičí i ve VŠERUBECH v

tělocvičně základní školy.
Všechny Vás zve licencovaná cvičitelka Zumby, Hana
Vilímková, členka klubu ZIN. Každý nový účastník, který se
dostaví na čtvrteční či nedělní hodinu
Zumby s tímto článkem, dostane
první hodinu zcela ZDARMA.
Pro velký zájem k pondělní
hodině od 19 - 20 hod., byla přidána
čtvrteční hodina od 17:30 - 18:30
hod.
Tak více nepřemýšlejte, zda
máte opravdu hubnout do plavek a
přijďte se jen pořádně odreagovat a
zatančit si v rytmu Zumby. Cvičení
je pro všechny, žádné složité
choreograﬁe, žádné obtížné taneční
prvky.
Hana Vilímková

Kateřina Červenková

Inzerce
Elektroprojekty - Václav Menčík
Všeruby 383, 330 16
Tel. 606 613 057
Projektování elektroinstalací nízkého napě�, hromosvody
el. zabezpečovacích a požárních systémů (EZS, EPS)
el. kontrol vstupu a kamerových systémů (CCTV)

- 12-

VŠERUBSKÉ LISTY

Inzerce
ARBO – zahradnictví Všeruby nabízí v jarní sezoně na své zahradě ve Všerubech za hasičskou nádrží prodej okrasných rostlin – keřů, stromů, jehličin
a trvalek. Jako generální dodavatelé pro ČR nabízíme skvělý sortiment anglických růží ﬁrmy David Austin.
Naše zahradnictví vyprojektuje a vysadí zahradu u Vašeho domu (projekt ve
3D v počítači) podle Vašich představ. Stříháme živé ploty, ovocné stromy, kácíme stromy, budujeme zahradní jezírka. Kancelář zahradnictví je na náměstí
ve Všerubech
www.arbo-zahrada.cz, www.anglickeruze.cz, tel. 603 220 766, e-mail:
info@arbo-zahrada.cz

Pozvánky na budoucí akce
Bývalí členové šipkového klubu WC TEAM
VŠERUBY Vás zvou na MEMORIÁL Lubomíra
„BALŮ“ Černého - 501 DO jednotlivců, který se koná
v sobotu dne 17. 3. 2012 od 14 hodin ve Všerubech v
„Restauraci MUŇÁRI“. Registrace hráčů v den turnaje
od 12:30 - 13:45 hod nebo na tel. čísle: 774 105 930.
Startovné 70,- Kč.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA - 16. 3. 2012 - hasičárna, hrají Toužímáci, pořádá SDH Všeruby
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - 18. 3. 2012 - hasičárna, hrají DJ Hynešák a Pražák, pořádá SDH Všeruby
TANEČNÍ ZÁBAVA - KNAJPEN ROLL - 20:00 hod 24. 3. 2012, restaurace MUŇÁRI
ŠKOLENÍ OBYVATEL V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI - veřejná přednáška - 20. nebo 21. 4. , pořádá SDH Všeruby
MÁJKA 2012 - 30. 4. 2012 - pravděpodobně na náměstí
VŠERUBSKÁ ŠLÁPOTA - 1. 5. 2012 - pořádá SDH Všeruby
OSLAVY 800. VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI VŠERUBY - 11. - 13. 5. 2012 - pořádá Obec Všeruby
KVĚTINOVÝ DEN – spolupráce s ligou proti rakovině - 18. 5. 2012 - pořádá SDH Všeruby
OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN - fotbalové hřiště - 18. - 20. 5. 2012 - pořádá SDH Všeruby
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA - fotbalové hřiště - 20.00 hod 26. 5. 2012 - pořádá TJ KZJ SK Všeruby
POUŤOVÉ FOTBALOVÉ ODPOLEDNE - fotbalové hřiště - 14:00 hod 27. 5. 2012, pořádá TJ KZJ SK Všeruby
MEMORIÁL VENDULKY FRÁNOVÉ - soutěž dorostu Plzeň - 27. 5. 2012 - pořádá SDH Všeruby
DĚTSKÝ DEN - 2. 6. 2012 - fotbalové hřiště, pořádá TJ KZJ SK Všeruby
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - červen 2012, Obecní úřad Všeruby

z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových
stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu nabízíme
případným zájemcům zasílání elektronické verze na konkrétní
emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové
adrese vserubske.listy@seznam.cz a další vydání Všerubských
listů vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky. Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. 5. 2012, předpokládané vydání
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nového čísla je naplánované na 15. 6. 2012.
Připravujeme MIMOŘÁDNÉ číslo Všerubských listů s programem a podrobnostmi k chystaným oslavám 800. výročí první
zmínky o obci Všeruby, které vyjde pravděpodobně koncem měsíce duben 2012.
Redakční rada

registrováno MK ČR E 19936
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