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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se s vámi na této stránce podělil o
pár mých dojmů a poznatků. Jak všichni víme, skončily
prázdniny a dětem nastala škola. Byl jsem
poprvé jako starosta vítat prvňáčky. Při pohledu
na ně, mě napadla myšlenka, jaké lidi do
naší společnosti z nich vychováme. Určitě
jim všichni přejeme na začátku jejich cesty
vše nejlepší, samé jedničky a hodně úspěchů
v životě. Neměli bychom
zapomenout také na to, aby z nich
byli lidé slušní, pracovití, vážili
si stáří a práce, kterou ti starší
vytvořili. Aby až jim bude 12, 13,….
18 neničili, neznečišťovali to, co jiný
vytvořil - viz foto.
Prázdniny, to je také čas
dlouhých a krásných večerů. K nim
patří nepochybně i zábava. Výčtem
jednotlivých akcí se zabývat nebudu,
k tomu se jistě na jiném místě vyjádří
zástupci spolků, kteří pravidelně dopisují do našich novin.
Mě však mrzí, že se najdou lidé, kterým vadí, že se jiní
dokážou v létě občas bavit. Na jejich obranu musím však
dodat, že by mělo být na organizátorech těchto zábav,
aby tyto akce „ukočírovali“ a zavčasu ukončili, aby nebyl
rušen noční klid. V neposlední řadě, co mi leží na srdci a
co stojí za zamyšlení, je používání sekaček, motorových

pil a dalších vymožeností, v neděli. V celém kultivovaném
světě se práce alespoň v nedělních odpoledních hodinách
neprovádějí!!!!!!!! Nestálo by to za zamyšlení? Není vás
zas až tolik, kteří nedělní klid nedodržujete. Dne 29. února
nám byl zpět vrácen statut města. Myslím si, že můžeme
být na tento statut právem hrdi. Bylo by na místě se na
chvilku zastavit a popřemýšlet o tom, jestli se vždy jako
obyvatelé města chováme.
Vypadá to, že moje zamyšlení nad koncem prázdnin
je hodně kritické, a že je vše špatné.
To si však nemyslím. Mimo jiné
se podařilo opravit některé naše
komunikace a je jen radost sledovat,
jak se někteří spoluobčané zapojili
do zkrášlování svého okolí, kde
žijí. Vysazují kytičky, upravují a
udržují zeleň a hlavně si hlídají to
co oni i druzí vytvořili. Za to jim
patří nesporně dík. Věřím, že těchto
spoluobčanů bude jen přibývat.
Co se pořádku týče, neměli
bychom zapomínat i na naše spoluobčany v okolních
obcích. Vždyť ti také patří k nám a starají se o to, aby i když
malé, ale o to více milé vesničky byly čisté a udržované.
Pomáhají, co je v jejich silách a za to jim patří rovněž dík.
Jaroslav Schejbal
starosta

Z jednání zastupitelstva města
27. června se sešlo zastupitelstvo města Všeruby.
První část jednání se nesla v duchu ﬁnancí. Nejprve
zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2011.
Tento závěrečný účet je pouze shrnutím hospodaření za
loňský rok. Podstatným prvkem bylo to, že ačkoli jsme
hospodařili s mírně deﬁcitním rozpočtem – tedy ubrali jsme
trochu z ﬁnančních zásob – máme na účtech větší peníze,
než dlužíme na půjčkách, které se postupně splácí.
Také další bod byl o ﬁnancích – změny rozpočtu
2/2012, 3/2012 a 5/2012. Většinou se jednalo o formální
potvrzení vývoje rozpočtu. Za zmínku v příjmech
stojí předpokládaný (i když trochu nižší) příspěvek na
neinvestiční náklady na žáky ZŠ za rok 2011 celkem
807.770,- Kč a 320.000 příjem z obecních lesů. Plnění
rozpočtového určení daní v podstatě odpovídá rozpočtu.
Ve výdajích stojí za pozornost 120.000,- na opravu
chodníku, 30.000,- na přípravu plochy pro malé hřiště
u fotbalového hřiště, 50.000,- na opravu autobusových
čekáren, 122.000,- na opravu kapličky nad Radimovicemi,
350.000,- na úpravu parku za radnicí, 50.000,- úprava

staré skládky a 45.000,- za informační tabule - mapy čísel
popisných, 90.000,- rozšíření veřejného osvětlení (včetně
nasvícení kostela).
V dalším bodě byly probírány a schvalovány koupě
a prodeje pozemků. Většinou se jednalo o malé výměry,
které jak při kupování tak při prodeji pouze potvrzovaly
skutečný stav věcí – tedy jen se dělal pořádek, aby to, co
kdo užívá, také pokud možno vlastnil.
I další bod byl o penězích, ale z té příjemnější
stránky. Pan starosta informoval o dotacích, které se podařilo
získat: na park za radnicí 280.000,- z Plzeňského kraje, na
oslavy 800 let také od kraje 100.000,-, na lesní traktor od
SZIF – EU a SR celkem 398.000,- Kč, na opravu kapličky
u Radimovic 30.000,- z Plzeňského kraje. Je ještě zažádáno
o příspěvek na publikaci k výročí Všerub od ministerstva
kultury, ale ta zatím nebyla přiznána. Zastupitelstvo pak
hlasovalo o přijetí těchto dotací a schválilo je.
Jak to bývá, nejzajímavější přišlo v bodu Ostatní a
Diskuse na konci jednání. Starosta seznámil zastupitele se
studií rekonstrukce náměstí ve Všerubech. Je to opravdu
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krásný projekt, jehož realizace bude jistě trvat dlouho,
určitě se neobejde bez dotací, ale výsledkem by bylo
opravdu náměstí města. Vizualizace tohoto návrhu je
vystavena ve vchodu radnice a opravdu stojí za zhlédnutí.
Poté starosta informoval o cenové nabídce opravy

komunikace kolem kulturního domu za 134.900,- Kč.
Zastupitelé schválili tuto opravu.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Městský úřad informuje
Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování oznamuje, že dne
25. 10. 2012 od 17:00 hod se v budově Kulturního domu čp. 204 ve
Všerubech koná veřejné projednávání Územního plánu Všeruby.
Městský úřad Všeruby žádá spoluobčany o spolupráci při snižování objemu
tříděného plastového odpadu. Z tohoto důvodu plastové lahve (nebo i jiný
rozměrný odpad) před vhozením do kontejneru zmačkejte či sešlápněte.
Městský úřad Všeruby informuje občany, že dne 6. 10. 2012 proběhne svoz nebezpečného odpadu.

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
Městský úřad Všeruby pro Vás ve spolupráci s Plzeňským krajem připravil nový způsob informování v krizových
situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen
o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší města.
Pokud máte zájem dostávat informace o vyhlášení mimořádné či krizové situace na území kraje či Vašeho
okresu, o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách
elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací,
napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: PLZ mezera VSERUBY mezera PS mezera INFORMACE mezera ANO
mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička CISLO ORIENTACNI
(můžete psát i malými písmeny; vše ale pište bez diakritiky).
Příklad SMS zprávy: PLZ VSERUBY PS informace ano novak stepan*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč
(vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů
zapojených do integrovaného záchranného systému.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete,
prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:PLZ mezera VSERUBY mezera PS mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve
tvaru: PLZ mezera VSERUBY mezera PS mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací
SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Více informací získáte na Městském úřadě ve Všerubech. Městský úřad vám rád pomůže v případě potřeby
s přihlášením do systému.
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Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Tomáš Mertl (rodiče Zdeněk Mertl a Kamila Dalimanová)
David Baum (rodiče Václav Baum a Simona Baumová)
Pavel Dandáš (matka Michaela Dandášová)
Kristián Vasilev (rodiče Kristián Vasilev a Soňa Vasilevová)
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Magdalena Bulejková ze Všerub (ve věku 67 let)
Oldřich Fejtek ze Všerub - DPS (ve věku 59 let)
Marie Šobrová ze Všerub (ve věku 84 let)

Základní škola
Cyklokurz 2012
Zájemci z řad žáků školy se začátkem června zúčastnili
již tradičního cyklokurzu v jižních Čechách. Ubytování i
stravování bylo zajištěno v motelu Dlouhá Louka v Českých
Budějovicích. Žáci navštívili řadu známých míst jako je zámek
Hluboká, Ohrada a další. Úplně novou trasou byla cesta z Týna
nad Vltavou přes obec Purkarec, kde žáci navštívili muzeum
vorařství a dále po nové cyklostezce kolem Vltavy zpět do
Českých Budějovic.

Rozloučení deváťáků
Tak jak už se stalo tradicí, si i letošní devátá třída připravila pásmo složené z povídání, tance, scének a prezentace
jednotlivých žáků třídy. Akce byla nápaditá, střídaly se klidné i dynamické pasáže, tak aby si každý divák přišel na své.
V závěru akce předal starosta města Jaroslav Schejbal s pracovnicí městského úřadu Soňou Hyrátovou vycházejícím
žákům upomínkové předměty. Starosta i ředitel školy popřáli vycházejícím žákům vše nejlepší do dalších let.
Prázdninový provoz školy
Jako každé prázdniny i tentokrát opanovali budovu školy správní zaměstnanci a řemeslníci, aby ji připravili na nový školní
rok. Prováděly se drobné opravy, malování některých prostor, výroba nábytku a další práce. Stěžejní bylo kompletní
dokončení počítačové sítě po celé budově školy. Vzhledem k omezeným ﬁnančním prostředkům však nemohly být tyto
práce provedeny v původně zamýšleném rozsahu.
Ukázka hasební techniky
V druhé polovině června se uskutečnila po dohodě se starostou zdejšího sdružení dobrovolných hasičů Jaroslavem
Fránou ukázka hasební techniky ve venkovních prostorách školy. Žáci si vyzkoušeli hasičský zásahový oblek, byla
provedena ukázka hašení hořlavé látky, děti si prohlédly hasičské auto a i další zařízení, např. k vyprošťování při
dopravních nehodách. Všechny ukázky byly provázeny odborným výkladem. Velmi pěkné počasí zvýraznilo vydařenost
celé akce. Posádce zásahového vozidla patří dík za profesionální a vstřícný přístup k žákům.
Jaroslav Cafourek, Václav Růžička

Mateřská škola
Závěr školního roku 2011 – 2012
Naše aktivity byly na konci školního roku
zaměřeny hlavně na pobyt dětí venku. Své sportovní

zdatnosti si děti prověřily v různých sportovních akcích a
byly za to odměněny medailemi. Uskutečnili jsme několik
pěších výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Všerub

- 5s různým zaměřením. Všímali jsme si přírody, jak se v ní
i k sobě máme chovat,
plnili jsme úkoly ze
zdravovědy. Zpestřením
bylo opékání uzenin a
hry v přírodě. Byli jsme
také pěšky na výletě
v Nekmíři.
Dále jsme se
účastnili ukázky zásahů
hasičů
na
nádvoří
školy. Některé naše děti
již chodí mezi malé
hasiče.
Slavnostně
jsme ukončili školní
rok v MŠ se zástupci Města Všeruby. Děti, které ukončily
docházku v MŠ, byly oceněny šerpami „Předškolák 2012“
a upomínkovými knihami. Všechny děti obdržely drobné
dárky.
Na závěr školního roku jsme předali dětem pamětní
listy.
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umýváren v hlavní budově MŠ a instalovány nové botníky
a věšáky v šatně pro 2. třídu. Na odloučeném pracovišti
bylo doplněno vybavení, protože bude navýšena kapacita
MŠ, od následujícího školního roku bude kapacita MŠ
Všeruby 67 dětí.
Prostředí školky je více barevné, vyzdobené
novými dekoracemi, aby se dětem ve školce líbilo.
Paní učitelky připravily pro další školní rok nové
nápady v plnění našeho školního vzdělávacího programu.
Rámcový plán činností a další informace si mohou zájemci
přečíst na webových stránkách školy.
Těšíme se na další práci s dětmi v novém školním
roce.
Jana Růžková

Přípravy na nový školní rok 2012 – 2013
Provoz v MŠ pokračoval celý měsíc červenec
v hlavní budově školky. V měsíci srpnu byla MŠ zavřena.
V tomto období byl proveden celkový úklid všech
prostor a drobné opravy. Bylo vybíleno schodiště a prostory

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
V průběhu letních měsíců se sbor podílel na
organizování kulturních akcí. První z nich byla letní
zábava, kterou bohužel přerušila nepřízeň počasí a tak
Toužimáci přestali hrát dříve než bylo plánováno. V sobotu
7. července pomáhali členové SDH zajistit již třetí ročník
Selského dne v Hunčicích a to nejen po technické stránce,
ale zároveň jako požární dozor. Poslední akcí, na které
se SDH podílelo, byla Mokrá galuska a následně večerní
zábava s kapelou Flaxa. Všechny jmenované akce se dle
návštěvnosti líbily a příští léto se budou konat opět.
Jednotka SDH byla povolána v průběhu léta ke
třem událostem. 31. 7. požár sušky v Líšťanech, 25. 8.
požár stohu v Luhově oba výjezdy byli v nočních hodinách.
Poslední událostí byl požár trávy v Zahrádce, k tomuto
zásahu bohužel jednotka nevyjela, jelikož všichni členové
byli v době požáru v zaměstnání mimo obec.
Prázdniny už jsou za námi a se začátkem školního
roku opět začíná pracovat kolektiv mladých hasičů.
Zájemci, kteří by se chtěli zapojit do činnosti v tomto
kolektivu dětí, ve věku od 6 do 15 let, mohou přijít vždy
v pondělí nebo ve čtvrtek od 16,30 hodin k hasičské

zbrojnici.
Ani přes prázdniny mladí hasiči nezaháleli.
V červnu se zúčastnili soutěží v Horní Bělé a Mrtníce,
v červenci oslav stého výročí založení SDH Nekmíř a
v srpnu soutěže o pohár starosty SDH Nevřeň. Z posledních
dvou soutěží přivezli vždy 3. místo. Mimo soutěží se
někteří z členů kolektivu zúčastnili tradičního letního
tábora v Klenotech u Manětína. Zde strávili příjemných
čtrnáct dnů v indiánské rezervaci. Mnohým z nich se po
ukončení tábora ani nechtělo domů a již se těší na příští
léto.
22. září 2012 bude patřit ve Všerubech hasičským
soutěžím. Dopoledne změří na fotbalovém hřišti své síly
mladí hasiči z okresu Plzeň - sever v poslední soutěži
seriálu o Pohár medvěda Severáka. Na večer je připravena
soutěž pro dospělé v požárním útoku dle pravidel hry
Plamen. Tímto zveme všechny příznivce požárního sportu
na obě uvedené akce
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby
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TJ KZJ SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru TJ KZJ SK
Všeruby
Dne 11. 8. 2012 jsme uspořádali již 21. ročník
fotbalového turnaje MEMORIÁL CHODORA VANĚK.
Po dohodě s paní Chodorovou se pravděpodobně konal
poslední ročník, příští turnaj budeme hrát pod novým
názvem. Z tohoto důvodu nás potěšilo, že poslední ročník
vyhrálo právě naše mužstvo, na 2. místě se umístil Sokol
Dolní Bělá, na 3. místě Sokol Všeruby u Kdyně a na 4.
místě se umístil FC Kunějovice. Po turnaji večer pod
otevřeným nebem zahrála
osvědčená kapela NANDEJ.
Pro podzimní i jarní
část jsme pro posílení kádru
„A“ mužstva získali ze Sokola
Košutka na hostování Petra
a Tomáše Zikmundovi, ze
Sokola Vejprnice Michala
Löwyho
(ten
vzhledem
k pracovnímu vytížení přislíbil
odehrát pouze několik zápasů),
s oddílem Čechie Příkosice jsme se dohodli na tzv. junior
startu pro Kubu Heráka (v případě, že jejich a náš zápas
nebudou hrány ve stejném termínu, tak Kuba může hrát i
za náš oddíl).
Na hostování do Sokola Košutka jsme uvolnili
Pavla Fleisnera (ten zde hraje krajskou soutěž v dorostu),
na vlastní žádost jsme na hostování do FC Kunějovice pro
podzimní část sezony uvolnili Marka Oulíka.
Stále se potýkáme s problémy okolo družstva
žáků. S těmi nám začal pomáhat p. Miroslav Brixi, ale sám
na to nestačí. S přípravkou pomáhá Milan Kudík, tréninky
mají žáci každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod.
Po skončení jarní části sezony ukončil na vlastní
žádost trénování „A“ mužstva Ruda Herák, od nové sezony

povede „A“ mužstvo jako hlavní trenér Jarda Zeman, došlo
rovněž ke změně i u „B“ mužstva, kde na vlastní žádost
skončil Pavel Šubík. Od nové sezony povedou naše „B“
mužstvo Standa Kudík a Honza Walter, přejeme hodně
sportovních úspěchů.
Dne 1. 9. 2012 jsme uspořádali oslavu 60 let od
založení Sokola ve Všerubech. Vycházeli jsme ze znaku
našeho oddílu, kde je uvedeno založení v roce 1952. Při
setkání s panem Reinwartem Vlastimilem ve čtvrtek 30.
srpna (dva dny před oslavou) jsme ale zjistili, že náš oddíl
byl založen již v roce 1948.
Více o historii našeho oddílu
můžete najít v samostatném
článku pana Reinwarta. Ale
zpět k oslavě. Uspořádali jsme
turnaj v malé kopané, kterého
se zúčastnilo 8 družstev, hrál
každý s každým. Vítězem
se stalo družstvo ŠÁJA
TEAM, na druhém místě
se umístili SMOLAŘI a na
třetím NOHEJBALISTI. Vrcholem oslav ale bylo utkání
„superstarých“ gard (nad 50 let věku) mezi mužstvy
Sokol Košutka a TJ KZJ SK Všeruby. Hosté nakonec
vyhráli 5:0, ale to vůbec nebylo důležité, pěkné bylo
vidět bývalé hráče na hřišti. Po utkání jsme předali čestná
uznání za dlouholetou podporu několika našim členům
(Květa Majerová, Jaroslava Landová, Eliška Rubášová,
Petr Kortus, Jan Sýkora, Zdeněk Nezbeda, Vlastimil
Reinwart) a za dlouholetou spolupráci jsme předali čestné
uznání Městu Všeruby a SDH Všeruby. Fotky z této akce
můžete najít na internetové adrese: www.obec-vseruby.cz/
fotogalerie/rok-2012/.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Ze života města a okolí
„KULTURÁK“
Většina z nás kolem této budovy projde několikrát
za týden, někdo chodí kolem každý den. Každého už
ale napadla myšlenka, co s ní. Že se stále nic neděje
s dokončením, když všichni víme, že bychom nějaký
prostor na kulturní vyžití potřebovali. Vše, jak známo,
se odvíjí od ﬁnancí. Dokončení této budovy nemá
jednoduché řešení. Leckdo si myslí, že to spraví dva tři
milióny a je hotovo. Stejně tak jako jsme nechali zpracovat
studii rekonstrukce náměstí, která je odhadována na 25
miliónů korun, nechali jsme vypracovat studii dokončení
„kulturáku“. Požadavky bezpečnosti provozu, hasičů,
hygieny a všech tím spojených revizí, jsou dnes někde
úplně jinde, než byly před 25 lety, kdy se přestavba začala,
ale bohužel nedokončila. Podle vypracované studie se
dnes cena kompletního dokončení kulturního domu, aby

splňovala požadované normy, vyšplhala na neuvěřitelných
12 miliónů. To je polovina našeho městského rozpočtu na
rok. Tak rozsáhlou akci, jak všichni jistě chápete, nejsme
schopni zrealizovat bez dotace. Osud kulturního domu
nám není lhostejný, to mi věřte. Již několik zastupitelstev
před námi řešilo co s ním. Prvním krokem je vypracovaná
studie, která pravdivě a bez příkras popisuje současný
stav. Tak jak autor studie píše ve své zprávě, dokončení
„kulturáku“ je pro město velká koule na noze. Přesto se
s tímto zděděným problémem popereme, byť to nebude
jednoduché. Bude to téma na širší diskusi určit si priority,
co chceme dříve a co počká. I když ne do nekonečna. Byl
bych rád, kdybyste se i vy občané města zapojili do této
diskuse se svými názory a podněty a přispěli tím k vyřešení
tohoto dlouhodobého problému.
Jaroslav Schejbal
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Už jen sehnat pár desítek miliónů……
Město Všeruby (v té době ještě obec) zadalo
na začátku roku 2012 vypracovat studii pro plánovanou
rekonstrukci všerubského náměstí. Studie obsahuje
zdůvodnění a cíl vypracování, charakteristiku stávajícího
stavu území, zhodnocení dopravní a technické infrastruktury
a navrhované řešení ve dvou variantách a závěr. Zde
Vám částečně studii předkládáme, podrobněji se s ní
můžeme seznámit na městském úřadě. Studie poukazuje
na základní problémy daného území a přináší řešení v
celkové vizualizaci. Studie řeší následující problémy:
náměstím prochází komunikace III. třídy, trasy silnic
nemají požadované parametry a kolidují s parkovacími
plochami, náměstí nemá vyřešeny plochy dopravy v klidu,
postrádá relaxační plochy navázané na bezpečné pěší trasy,
stejně tak postrádá chodníky podél hlavních komunikací,
požadované parametry nesplňují autobusové zastávky
hromadné dopravy. Studie přináší řešení využití neúměrně
široké proluky po demolici domu na st. p. 162/2 v jižní
frontě náměstí, vstup do kostela sv. Ducha, zbytkové
prvky zeleně a stromů, do celkové koncepce jsou zapojeny
Která hyena tohle dělá?!
Pardon, to bychom urazili hyeny, protože ty se
živí převážně mršinami. Ale to, co se děje v poslední době
v Radimovicích nemůže „normální“ člověk pochopit.
Snad každý ze Všerubska ví, že soukromý zemědělec pan
Löwy poblíž východní hranice katastru Radimovice chová
stádo bizonů. Stádo do nedávné doby čítalo 15 kusů.
Během několika málo dní v druhé polovině měsíce srpna
přišel zemědělec o šest bizonů. Proč? Pitva prokázala na
uhynulém dobytku (u dvou samic a jednoho telete), že
někdo z neznámých důvodů do bizonů střílí. Smutné na
tom všem je, že střelec zasáhl zvířata tak, že nezemřela
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rozsáhlé zelené plochy. Předmětem zpracování studie není
řešení technické infrastruktury, přesto studie doporučuje
v případě rekonstrukce náměstí vyměnit dožilé rozvody
uložené v ploše náměstí, odvod dešťových vod, vzdušná
vedení nízkého napětí a slaboproudá vzdušná vedení
kabelizovat a uložit do podzemí. Součástí studie je nové
řešení veřejného osvětlení. „Tato studie (jejíž vypracování
stálo 85.000 Kč) předchází vyhotovení projektové
dokumentace pro stavební řízení. Cena vypracování
takového projektu se pohybuje kolem jednoho milionu
Kč a bude trvat přibližně jeden rok. Hodnota celkové
rekonstrukce náměstí se předpokládá mezi 20 až 25
milióny Kč“ v rozhovoru uvedl starosta města Jaroslav
Schejbal. Rekonstrukce náměstí bude rozdělena na etapy a
neobejde se bez dotací. Než dojde k realizaci rekonstrukce
náměstí, přistoupilo město k prozatímní opravě prostoru
před školou, radnicí a zdravotním střediskem. Plocha bude
zpevněna vrstvou stříkaného asfaltu vyrovnána drobným
štěrkem (stejná technologie na opravu komunikace za
„gambrinusem“). Rozpočet na tuto provizorní opravu činí
240.000,--Kč, oprava bude zahájena v druhé polovině září
2012, čímž žádáme občany o shovívavost při provádění
prací. Termín zahájení bude občanům včas sdělen.
hned, ale trpěla, uhynula až druhý den na následky zranění
a vnitřní hniloby. Další tři bizoni zemřeli jiným způsobem,
předpokládá se, že důvodem může být horko nebo stres,
kterému prý často zvířata podléhají v případě nenadálých
změn uvnitř stáda. Jedna ze samic byla ve vysokém stadiu
březosti. Pro zemědělce jsou škody nevyčíslitelné. Cena
jednoho kusu se pohybuje kolem 100.000 Kč. Případ
vyšetřuje kriminální policie jako podezření z trestného
činu poškozování cizí věci. Doufejme, že bude pachatel
brzy dopaden a potrestán.
Veronika Menčíková

DVD z oslav města
Mnozí z Vás si jistě povšimli, že při květnových oslavách významného výročí našeho města tu kdosi procházel
s kamerou. Byl jím Jiří Strnad, jenž pro nás zachytil nezapomenutelné okamžiky této události. To nejlepší z oslav
společně se záběry pozoruhodných míst ve Všerubech a rozhovory s občany bude vypáleno na DVD. Zakoupení DVD
bude možné v průběhu prosince na městském úřadě.
Digitalizace obecních kronik
Na městských webových stránkách se během podzimu objeví digitalizace obecních kronik – prvního a druhého
dílu. Kroniky zachycují historii posledních 60 let a jsou cenným zdrojem politických, hospodářských, veřejných ale i
kulturních událostí. První kronika je vedena od roku 1947 do 1975, kronikářem byl Karel Bárta. Druhá kronika na 395
stranách zachycuje léta 1976 – 2000. Události od roku 2001 jsou zapisovány do třetí knihy. Do kronik je také možné
nahlédnout prezenčně na městském úřadě ve Všerubech.
Nový kabát pro kapličku
Osamoceně stojící kaplička nad obcí Radimovice (viz foto na titulní stránce) dostane „nové
oblečení“. Rozpočet na její opravu činí 120.000 Kč. Větší část bude hrazena z městského rozpočtu,
částku ve výši 30.000 Kč získalo město Všeruby z dotačního programu Plzeňského kraje – Obnova
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historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území
Plzeňského kraje. Práce musí být dokončeny do 31. 10. 2012. Opravu provádí p. Vichnar z Líšťan.
„Dálnice uprostřed polí“
Mnozí z Vás v poslední době vyrazili na procházku nebo na
kole do okolí Všerub. Jaké překvapení na Vás čekalo za intravilánem
v severní části katastru Radimovice. Nově upravená polní cesta až
na hranici katastru Kunějovice. Stavba je akcí Pozemkového fondu,
provádí ji ﬁrma SKANSKA CZ a. s. Stavební povolení vydal Městský
úřad Nýřany, odbor dopravy. Město Všeruby do této stavby nevložilo
žádné ﬁnanční prostředky.
Veronika Menčíková
Mokrá galuska
Dne 4. 8. 2012 proběhl druhý ročník Mokré
galusky. Opět jsme přes hasičskou nádrž připravili 28
m dlouhou lávku a po 14. hodině jsme začali soutěžit.
Stejně jako loňský rok bylo hlavním cílem přejet celou
lávku na kole a v co nejdelším čase. Letos se nám do
soutěže přihlásilo celkem 59 závodníků, každý absolvoval
jeden soutěžní přejezd a do druhého kola postupovalo
z každé kategorie pět nejlepších jezdců. A jak to nakonec
dopadlo?
kategorie do 10 let – 1. místo
Lucka Šreková, 2. místo Jirka
Fleisner, 3. místo Robert
Smeták
kategorie do 15 let – 1. místo
Dominik Baum, 2. místo
Richard Převor, 3. místo
Samuel Kabourek
kategorie do 25 let – muži
- 1. místo Marek Oulík, 2.
místo Luboš Černý, 3. místo
Tomáš Gaworczák
kategorie do 25 let – dívky 1. místo Kristýna Převorová,
2. místo Majda Stará
kategorie nad 26 let – muži - 1. místo Pavel Dráždil, 2.
místo Václav Opalecký, 3. místo Radek Starý
kategorie nad 26 let ženy – 1. místo Dáša Löwy, 2. místo
Martinka Maškovská, 3. místo Jana Zemanová
Absolutním vítězem, který přejel celou lávku
v čase 28 vteřin se stal Marek Oulík, který jako hlavní cenu
získal LED televizi SAMSUNG. Rekord ale nepřekonal,
ten drží z prvního ročníku Pavel Dráždil, který v r. 2011
přejel lávku za 30 vteřin. Celkem ze všech 59 závodníků
celou lávku přejelo pouhých devět závodníků, jedna
nejmenovaná závodnice (D. L.) ji dokonce „přeletěla“, a to
v „rekordním“ čase 10 vteřin. Cenu za nejvíc nejlepší pád
z lávky do vody si odnesl Tomáš Gaworczák (ten kromě
jiného byl po celý den oblečen do „potápěčské výstroje“
a pomáhal padajícím závodníkům z vody zpátky na souš,
díky).
Kromě hlavní soutěže jsme ještě připravili
několik doprovodných soutěží. Jako asi nejúspěšnější

a nejpovedenější (aspoň dle ohlasů diváků) se povedl
přechod lávky pro naše nejmenší. Dětičky ve věku do 6
let dostaly vestu a přilbu a přes lávku „pouze“ přecházely.
S některými museli na lávku i rodiče a jednoho z tatínků to
stálo i vykoupání. Nejmladšímu účastníkovi (Tomáš Běle)
byl pouhý jeden rok a tři měsíce, klobouk dolů před všemi,
co zdolali nástrahy kolébající se lávky. Po zdolání lávky
dostaly všechny dětičky čestné uznání a bublifuk.
Další doprovodnou soutěží byla soutěž pro páry
v přejezdu lávky s kolečkem,
této soutěže se zúčastnilo
16 párů. Na prvním místě
se umístili manželé Jarda
a Lenka Smejkalovi, na
druhém místě manželé Jirka
a Martinka Maškovských, na
třetím místě skoromanželé
Renata a Standa Kudíkovi.
P o s l e d n í
doprovodnou soutěží byla
soutěž o nejlepší nakládanou
pochutinu.
Celkem
se
přihlásily do soutěže tři
kuchařky, které „uvařily“
utopence. Po ochutnávce a po obodování stejně jako
v loňském roce zvítězila Katka Červenková.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem sponzorům,
díky kterým se nám podařilo pro soutěžící připravit ceny
v celkové hodnotě cca 20.000,- Kč. Poděkování patří
následujícím osobám, podnikatelům a společnostem:
MĚSTO VŠERUBY, TISKÁRNA POLYPRESS RICHARD ŠMÍD,
SWIETELSKY stavební s.r.o.
PLZEŇ, INTERSTAV
VŠERUBY - MIROSLAV
HARTMAN, EPLCOND s.r.o., MM REALITY ROBERT SMETÁK, PALIS KOKOŘOV - JAROMÍR
EISMAN, RESTAURACE LIPOVKA - VÁCLAV
GREINER, SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC BOHUSLAV
HOLUB, STATEK KUNĚJOVICE - JIŘÍ LÖWY,
ZAHRADNICTVÍ ARBO VŠERUBY - MIROSLAV
FALKENAUER, BOSCH CAR SERVICE VŠERUBY MIROSLAV MAŠEK, CUKRÁRNA A PIZZERIE „LILI“
VŠERUBY - PAVLÍNA ERETOVÁ, CUKRÁRNA CAFÉ
BERUŠKA PLZEŇ - MARTA STREJCOVÁ, ERKOV
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„U NIMRODŮ“ VŠERUBY - MILUŠKA A PETR
RUBÁŠOVI, TETOVACÍ SALON TATOO UMI MILENA MATOUŠKOVÁ, TRUHLÁŘSTVÍ JAROSLAV
SMEJKAL, DK DESIGN - MGR. DAGMAR ŠMÍDOVÁ
KŘESINOVÁ, ING. ZDENĚK POSPĚCH, KOLONIÁL
JARO - JANA NEZBEDOVÁ.
Velký dík patří
také našemu „osobnímu“
fotografovi Kristiánu Vasilevovi, který s námi strávil celý
den a vyfotil a pak upravil skoro 900 fotograﬁí, které můžete
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shlédnout na následujících internetových adresách:
www.obec-vseruby.cz/fotogalerie/rok-2012/mokragaluska-2012/
http://vvv2012.rajce.idnes.cz/2012_08_04_Mokra_
galuska_Vseruby/
Již nyní se těšíme na 3. ročník, který jsme hned po
ukončení 2. ročníku naplánovali na sobotu 3. srpna 2013.
za pořadatele
Václav Červenka

Z příspěvků od čtenářů
Na vlastní pěst
V říjnu se pravidelně zúčastňujeme branného
závodu Na vlastní pěst v Horní Bříze. Je to závod v terénu,
kde si můžeme změřit své fyzické
síly a dovednosti mezi sebou,
soutěží zde děti, ale i dospělí.
Loni jsme bojovali už po třetí a
pod záštitou SDH Všeruby. Počasí
všem přálo, zapsání na startu bylo
vyřízeno rychle, v ruce mapu a hurá
na první stanoviště. Disciplíny jako
je střelba z luku, foukačky, šipky
zvládáme s přehledem, horší je to
s šikovností při hodu granátem na
cíl nebo házení kroužku na tyč.
Chůze po kládě už nás nepřekvapí,
provazový žebřík nebo prostorový pavouk také ne.
Všichni mají velkou radost z plížení, hlavně maminky…
Mezi náročnější disciplíny patří šplh na laně, provazová
lávka nebo nebezpečné X. S hrůzou jsme zjistili, že zrušili
azimut,který jsme ještě večer před závodem trénovali a
brázdili byt s buzoulou v ruce. Místo této disciplíny nás

čekalo zatloukání hřebíku. Postupně jsme procházeli
jednotlivými stanovišti, nic jsme nevzdali, každý nachytal
více či méně trestných bodů. Vznikaly různé komické
situace při plnění úkolů, zasmáli
jsme se, nechyběli ani slzičky a
zklamání. Ale to vše k tomu asi
patří. Vidina teplé gulášové polévky
jako odměna nás rychlým tempem
dohnala až do cíle. No a čekalo
se už jen na vyhlášení vítězů. V
loňském ročníku se Všeruby nedaly
zahanbit a odvezly si bronzovou
medaili, kterou vybojovala Evička
Pešková v kategorii B (1. - 4. třída).
Letos se těšíme, že zase Všeruby
zabodují. A co vy? Pojedete také
poměřit své síly? Letošní již XV. ročník se koná v neděli
14. 10. 2012 „u vysílače“ nad vlakovou zastávkou v Horní
bříze. Více informací naleznete na: http://hornibriza.
pionyr.cz/dl/action/2012_nvp.pdf

Něco ze života
„Půjdeš večer na pivo?“ zavolala kamarádka v sobotu
večer. „Ale jen na chvilku, už je dost pozdě.“ Od mostu
slyšíme hudbu z hospody na hřišti. Sedneme si venku, je
docela hezký večer, uvnitř je nahulíno a chceme si pokecat.
Venku sedí asi dva stoly většinou mladých lidí. „Zajdu pro
pivko“, prohlásila kamarádka, ale během chvilky je venku,
že bez vstupného jí pivo nanalejí. Když zaplatím vstup,
už nebudu mít na pivo. Neřešíme a kecáme. Omladina
vedle taky nemá vstupné, ale pijou furt? Jak je to možné?
Vymysleli taktiku. Pivo nosí stále jeden, kterému se ostatní
složili na vstupné. Bohužel, my jsme jen dvě. Dáme 40?

Kamarádka prosí mladíka odvedle, ať nám koupí grog. „Já
už jsem taky grogy“, odpovídá mladík. Po chvilce pochopí
a naší prosbě vyhoví. Konečně pokecáme při teplém
nápoji. „Jdu na záchod“, oznamuje kamarádka a zmizí
v budově hospody. Ale ihned je venku, kříží nohy a volá:
„představ si, že mě nenechají bez vstupného ani vyčůrat!!“
Dostáváme záchvat smíchu a kamarádka upaluje do
nejbližšího křoví. Čtvrt litru grogu nám dlouho nevydržel
a už zase škemráme u mladíka s razítkem na ruce. Tak
hezký večer už jsem dlouho nezažila. Moc jsem neutratila
a zažila spoustu legrace.
Biramo

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 1. část
Krátce po osvobození naši republiky v roce 1945
začali Všeruby osidlovat z vnitrozemí čeští obyvatelé.
Všeruby až do roku 1945 patřily do oblasti Sudet a bylo
zde, až na několik výjimek, hlavně německé a smíšené

obyvatelstvo. V žádném dokumentu není uvedeno, že by
zde byl provozován nějaký kolektivní sport. Nebylo zde
vybudováno žádné hřiště pro kolektivní hry, až na malou
výjimku ve školním areálu, kde se mohla hrát odbíjená. V
obci do osvobození hospodařili hlavně soukromí zemědělci

Viola Pešková
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a hlavně zde vzkvétalo sadařství. Sady, a to hlavně třešňové chodili kopat byl v prostoru bývalého pískoviště po levé
se rozprostíraly kolem dokola na přilehlých stráních. Na straně silnice na Slatinou
jaře, když všechno kvetlo, si zde člověk připadal jako c) uvažovalo se také vybudovat hřiště u Lipovky
v jiném světě. Byla to krása! Neduněly zde ani těžké d) nakonec padla volba na dnešní prostor současného
automobily, jako dnes, které silně narušují tehdejší klidnou areálu, nic lepšího se nenašlo
atmosféru. V současné době ze sadu zbylo pouze torzo.
Ovšem tenkrát tento prostor vypadal trochu jinak.
Sady musely v tehdejší době asi slušně vynášet, protože ve Byl zde kousek louky, pole a u mostu brod přes potok.
Všerubech bývalo koncem války asi 6 hospod.
Vzadu, jak jsou topoly, pak bažiny, které zabíraly část
S příchodem českého obyvatelstva, a to hlavně v dnešní plochy. Stráň, která slouží jako přírodní tribuna,
roce 1946, kdy byl zároveň dokončen odsun Němců, přišlo byla o několik metrů širší, než je současný stav a byla
do Všerub několik rodin, kde bylo i několik fotbalistů, ale osazena stromy. Za 50 let se nejméně třikrát ubírala kvůli
hlavně nadšenců Sokola. Tito lidé se zbytkem původních rozšíření hřiště. Vpředu této plochy u silnice byl menší
obyvatel ze smíšených rodin, kteří nebyli odsunuti, začali švestkový sad a haldy popele z bývalé hornické činnosti.
vážně uvažovat o zavedení tělovýchovy a sportu do obce. U potoka vedle brodu stála stodola.
Na prostřední větší ploše bylo pole, na kterém
Postupně se sjednotili, zvolili výbor a začali v této oblasti
vyvíjet značnou aktivitu. Výbor v té době (1946 – 1947) hospodařil p. Michal a p. Hrotek. Na podzim 1946 zde
pracoval v tomto složení: Václav Mandous - předseda, zaseli pšenici, a to neměli dělat. Výbor Sokola se po
Čeněk Dolejš – pokladník, Josef Černý – jednatel, domluvě rozhodl, že nejpozději v roce 1948 přihlásí oddíl
František Šesták – sportovní referent, František Kortus - kopané do soutěže a potřeboval začít s úpravou plochy
co nejdříve. S tím ovšem
člen výboru.
Pro tehdejší činnost
oba pánové nesouhlasili
a prosazovali, aby se
a odstartování tělovýchovy
bylo
třeba
sehnat
počkalo v příštím roce
ﬁnanční kryti pro nákup
až po žních. Nadšení
tělocvičných
pomůcek,
členů Sokola, a to hlavně
nářadí atd., a proto se
fotbalistů, bylo obrovské,
uskutečnila
ﬁnanční
času také moc nebylo, a
sbírka. Nejvíce se vybralo
proto padlo rozhodnutí,
že se na žně čekat nebude.
dle dostupných informaci
od tehdejších soukromých
Na jaře se nedozrálé obilí
podnikatelů, ale hlavně
posekalo a začalo se
hned s budováním hřiště.
též
řad
dělnického
obyvatelstva, které se sem
Náhradu p. Michal dostal
postupně přestěhovávalo.
ve formě pozemku u svého
mužstvo Všerub v období 1949 - 1952 (zleva: František Šesták,neznáTito obyvatelé již nebyli mý, Milouš Rauner, neznámý, Vlastimil Koula, Jaroslav Máges, nezná- domku a p. Hrotek dostal
zemědělci, ale hlavně mý, František Kilmajer, Josef Hess, Josef Purkart, Vlastimil Reinwart) menší sad nad Všeruby.
zaměstnanci
Škodových
Provést
úpravy
závodů a dalších profesí z okolí.
uvedené plochy nebylo nijak snadné. K dispozici byl
Hlavními dárci byli pánové: Čeněk Nuhlíček – tenkrát maximálně jeden traktor, koně, další tažná zvířata,
zahradnictví, Jaroslav Palma - truhlářství, Josef Mandous pluhy brány, válec atd. Většina prací se prováděla ručně.
- obchod, Čech a Linhart - doprava a další dárci z řad V zadní části plochy se musel vykopat rygol, proložit
obyvatelstva po menších částkách. Další ﬁnance pak dodal kameny na částečné odvodnění a krumpáči se částečně
stát, který postupně uvolňoval pro tělovýchovu. Z těchto zkopal svah. Navézt škváru srovnat a uválcovat plochu atd.
peněz se hlavně ﬁnancovalo nářadí pro Sokol (vybavení Branky dělal asi p. Palma. Mezitím se dělal veliký nábor
tělocvičny). Byly zakoupeny žíněnky, metací stůl, kruhy, hráčů v širokém okolí. Bral se každý, kdo věděl, že je míč
kůň, koza, kladiny, hrazda a další nářadí, které slouží kulatý. Podle toho potom vypadaly počáteční výsledky. Na
dodnes.
podzim 1947 se pak vyjednaly přátelské zápasy na sehrání
Založení mužstva kopané „Sokol Všeruby“ a přihlášení mužstva. Hřiště mělo prakticky ty nejmenší rozměry, jaké
do soutěže se datuje na rok 1948 (jaro - podzim). Tento mohlo mít. Od rohového praporku k postranní čáře velkého
termín je nezpochybnitelný. V dubnu roku 1949 se naše čtverce byly asi tři metry. Velké trestní území se též asi
rodina přistěhovala do Všerub a soutěž již naplno běžela. trochu upravovalo, aby míry vyšly. Z poloviny hřiště, kdo
K zahájení soutěže v kopané a k založení oddílu se váže měl trochu střelu, mohl dát i branku.
několik kuriozit.
(pokračování v dalším čísle)
a) nebylo hřiště
b) podle starších pamětníku menší plácek kam Němci
Vlastimil Reinwart
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Světoznámý sochař původem ze Všerub
Franz Metzner se narodil v roce 1870 ve
Všerubech v rodině drobného obchodníka. V Plzni se
vyučil kameníkem. V 19 letech odchází na zkušenou
do ciziny. Pracoval v ateliérech známých sochařů
v Sasku, Drážďanech, Lipsku, v roce 1894 se natrvalo
usadil v Berlíně, kde s výjimkou tříletého působení ve
Vídni prožil celý život. Cesta mladého umělce nebyla
jednoduchá, oﬁciálního uznání se mu dostalo na světové
výstavě v Paříži v roce 1900. Na počátku 20. století
zacílil své výtvarné úsilí na ryze sochařskou tvorbu díky
podpoře pražské Společnosti a účasti na četných veřejných
soutěžích. V té době vznikají návrhy monumentálních
pomníků a soch do veřejných prostranství, kašny a různé
památníky, v neposlední řadě monumentální náhrobky ve

sdružení s dalšími výtvarnými umělci. Věnoval se také
reliéfům, díky nimž získal značné renomé jako sochař
ve vztahu dotváření architektury sochařským dílem. Jeho
největší životní zakázkou byla sochařská výzdoba na
pomníku v Lipsku, jenž byl postaven k příležitosti 100.
výročí jedné z největších krvavých bitev napoleonských
válek. Monument vysoký 91 m je zdoben 324 sochami
vytesanými v žule. K poznání Metznerova jedinečného
díla přispěla publikace Jana Mohra, vydaná k příležitosti
výstavy v Liberci v roce 2006. Více a více se můžete o
tomto umělci dovědět na přednášce u příležitosti 800.
výročí Všerub, která se bude konat na konci října nebo na
začátku listopadu tohoto roku v kinosále kulturního domu.
Přednášet bude pí PhDr. Irena Bukačová, ředitelka Muzea
a galerie severního Plzeňska.

Poděkování pro pořadatele počinu „MOKRÁ
GALUSKA“
Paní, páni pořadatelé, posílám poděkování,
příprava, průběh, prostě paráda. Poděkování patří
pořadatelům právem.
Přišel pátek 3. 8., potom 4. 8., podle plakátů proběhl
počin „MOKRÁ GALUSKA“. Pořadatelé připravili prkna
pro přejezd přes poloteplou poločistou plochu požární
plovárny. Požárníci připravili pití, pochutiny, párky pěkně
pogrilované, pivo prochlazené perfektně. Pak pořadatelé
připravili posezení, pokoukání. Počasí předdomluvené
pěkné, Pánbůh pomohl, pořádně paprskami prohřál
promočené padající přejíždějící.
Přes prkna přejížděli, přitom pár přejíždějících
pěkně po papuli padlo pod plochu požární plovárny,
pak plavali, přihlížející pokoukali, pak posmáli, přímo
pořechtali. Potápěč pomáhal, protože požadavky pro pomoc
padajícím předimenzovány podle pravidel pořadatelů.
Pěkné pro prcky přecházení přes prkna. Prckové
přecházeli parádně, prožívali přecházení, plni přísných
pohledů papínků (papínek pomáhal, pak padl při počátku
přecházení), po přechodu pousmání, potlesk přihlížejících,
pogratulování pořadatelů.

Potom páry přejížděly, paní posadili, pán pak
přebíhal přes prkna, převážel paní, přibližně pět párů
přejelo, pár párů popadalo.
Proběhlo pojídání poloutopených pochutin,
přihlížející, přejíždějící přehodnotili poloutopené
pochutiny, pěkně proleželé, prokořeněné, prooctované.
Podvečer proběhla párty, potancování, při panáku
posezení, popovídání, pár přísedících popadalo. Pak
problém, příliš přetrvávající přehlasitá párty – promiňte
pořadatelům, příště polepšení, pouze pár půlhodin přes
půlnoc, potichu.
Photky perfektní, pěkná porce, pan photograf
photil pořád, pěkné pokoukáníčko, poděkování patří
photographovi.
Pořadatelé poděkovali podnikatelům přispívajícím
penězi, popřípadě pomáhajícím podobnou podporou, pěkná
práce, paráda, pomohli pořadatelům pořídit poukázky,
placky, předměty pro pogratulování prvním přejíždějícím.
Poděkování primátorovi.
Příště proběhne počin „MOKRÁ GALUSKA“ 3. 8.
2013, přijdu, přijďte přátelé pobývající poblíž, pořadatelé
připravují pro příště parádní představení.
Předseda pořadatelů

Občanské sdružení Racek Všeruby opět otevírá modelářský kroužek a zve
všechny kluky a holky na zahajovací schůzku. Na kroužku vyrábíme modely létajících
letadel. Sraz každou středu v 16:00 hod na náměstí před pizzerií. Informace na webu
www.modelarim.webnode.cz nebo na 777 00 42 89.

Inzerce
Tamtam pomáhá rodinám malých sluchově postižených
dětí
Středisko rané péče Tamtam Praha, které je součástí
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.,
poskytuje v devíti krajích ČR terénní služby rané péče
v domácím prostředí rodinám dětí se sluchovým a

kombinovaným postižením nebo závažným postižením
vývoje řeči od narození do 7 let. Tato služba je již
dvanáctým rokem poskytována také v celém Plzeňském
kraji, kde ji v současnosti využívá 9 dětí klientských
rodin.
Nabízené služby
podporují jednak rodinu
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jako celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina má
svého odborného poradce, který do rodiny dojíždí na
pravidelné konzultace. Rodiče se po zjištění diagnózy
dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní
situací, mohou se cítit bezradní a začít pochybovat o své
rodičovské kompetenci. Již v této počáteční fázi smiřování
se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která
postupně přechází v provázení rodiny a poradenství při
výchově a podpoře vývoje dítěte se sluchovým postižením
prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických
programů.
Velký důraz je ze strany týmu poradců Střediska
Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů. Hlavně oni
rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina
potřebuje. Proto při konzultacích poradce zjišťuje aktuální
potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá
spolu s rodiči řešení problémů, které život s dítětem
se sluchovým postižením přináší. Velká pozornost je
věnována jak podpoře komunikace dítěte a výběru
nejvhodnějšího komunikačního systému, tak poradenství
v oblasti kompenzačních pomůcek. Podílíme se také spolu
s rodinou na výběru vhodné mateřské školky a průběžně

sledujeme, jak se dítě do kolektivu školky zařadilo. To, jak
zdařile bude rehabilitace dítěte probíhat, záleží na mnoha
faktorech, např. na typu a závažnosti sluchového postižení
(střední či těžká nedoslýchavost, praktická hluchota), na
době jeho vzniku (před porodem, po vytvoření mluvené
řeči…) a liší se také podle individuálních předpokladů
každého dítěte. Společným a velice důležitým aspektem,
zásadně ovlivňujícím vývoj a budoucí společenské
zařazení dítěte, je včasné zahájení rehabilitace - čím dříve,
tím lépe.
Protože o službu rané péče se rodina musí aktivně
přihlásit, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat na naše
středisko kontakt, znáte-li ve svém okolí rodinu s malým
dítětem s postižením sluchu nebo se závažnou poruchou
řeči. Rodina nás poté může kdykoli telefonicky nebo
prostřednictvím elektronické pošty kontaktovat.
Středisko rané péče Tamtam Praha
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz

ARBO – zahradnictví zahájilo prodej okrasných rostlin – keřů, stromů,
jehličin a trvalek na své zahradě ve Všerubech za hasičskou nádrží.
Prodejní doba : PONDĚLÍ – PÁTEK 7:00 - 17:00 hod
SOBOTA
8:00 - 11:00 hod
Nabízíme široký sortiment anglických růží Davida Austina v kontejnerech.
Nabízíme volně ložený zahradnický substrát, mulčovací kůru, kátrovaný i
nekátrovaný kompost a ornici včetně dopravy na místo
www.arbo-zahrada.cz, www.anglickeruze.cz, tel. 603 220 766,
e-mail : info@arbo-zahrada.cz

Pozvánky na budoucí akce
VŠERUBSKÝ ŠIKULA - 16. 9. 2012 od 13:00 hod - pořádá spolek Hrdibor Všeruby
HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR MEDVĚDA SEVERÁKA - 22. 9. - pořádá SDH Všeruby
DRAKIÁDA - 27. 10. 2012 od 14:00 hod - pořádá spolek Hrdibor Všeruby
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - hraje CIMRMANBAND - listopad - termín bude upřesněn
PŘEDNÁŠKA O SOCHAŘI FRANZI METZNEROVI - pořádá MěÚ Všeruby - termín bude upřesněn
LAMPIONOVÝ PRŮVOD - 16. 11. 2012 od 17:00 hod - pořádá spolek Hrdibor Všeruby
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI - pořádá spolek Hrdibor Všeruby - termín bude upřesněn
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU - pořádá MěÚ Všeruby - termín bude upřesněn
ZPÍVANÁ - každý první pátek v měsíci - hasičárna - od 20:00 hod

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových
stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu nabízíme
případným zájemcům zasílání elektronické verze na konkrétní
emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové
adrese vserubske.listy@seznam.cz a další vydání Všerubských
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listů vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 30. 11 2012, předpokládané vydání nového čísla je naplánované na 15. 12. 2012.
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