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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou nebývale nabytý měsíc. Celý
tento maratón oslav odstartovala Oslava 800 let
od první písemné zmínky
o našem městě, přes
pěkně připravenou soutěž
mladých hasičů Plamen,
aby celý měsíc zakončila
tradiční pouť. V sobotu před
poutí proběhlo slavnostní otevření
Hadí studánky.
Je na každém z nás, aby
zhodnotil, jak se mu jednotlivé akce
líbily. Rád bych na tomto místě
poděkoval všem, kteří se na těchto
akcích jakoukoli měrou podíleli.
Každý pomohl, co bylo v jeho silách.
Vím, že ne všechno se vždy podaří
na sto procent, chyba se vždy nějaká
najde. Ale to už patří k věci, když se
něco dělá. To všichni přece víme. Jen ti
věční kritici ne, ale těm se nelíbí nikdy
nic.

Na mne osobně silný dojem zanechaly samotné oslavy.
Lidé byli spokojeni a vyzařovala z nich radost. Jak jsem
už jednou řekl, nepamatuji si za celou
dobu, co zde žiji, že by se na náměstí
sešlo dobrovolně tolik lidí. To samo o
sobě něco znamená. Za to všem patří
velký dík a obdiv.
Za
co bych obzvlášť rád
poděkoval všem místním obyvatelům i
ostatním návštěvníkům, je pořádek. Po
dobu oslav se podařilo udržet náměstí
i celé město v čistotě. Rozdíl jsme
všichni mohli porovnat za čtrnáct dní po skončení pouti.
Myslím si osobně, že celé
oslavy se vydařily a je na co navazovat.
Mám za to, že Všeruby by si jednou
za rok, „byť v menším“, takovou akci
zasloužily.
Ještě jednou díky všem.
Jaroslav Schejbal
starosta

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych toto slovo místostarosty pojal
poněkud neobvykle. Rád bych se vrátil k prožitým
slavnostem 800 let od první písemné zmínky o Všerubech,
tentokrát ale v jiných souvislostech – v jakýchsi
postřezích.
Myslím – a reakce občanů to potvrzují – že se
oslavy opravdu povedly. Pro mě bylo nejradostnější to,
že naši občané vzali oslavy za své.
Měl jsem pocit, jako kdyby všichni
v pátek přišli na náměstí a byli tu
až do neděle. A dobře se bavili. Měl
jsem jen trochu obavy, co prožívají
účinkující a hlavně organizátoři
z Plzeňského Landfrýdu. Třeba
jsou zvyklí na tisícové publikum a
připadá jim, že diváků je málo. O
to větší radost jsem měl v sobotu
večer, kdy jsme se při jedné z akcí
potkali s hlavními organizátory a
oni nadšeně popisovali, jak si to u
nás účinkující užívají, jaká je skvělá atmosféra, jak se jim
líbí. Jak byli překvapeni, kolik lidí se zúčastnilo průvodu,
jak spontánně tancují děti pod jevištěm atd. Po Všerubech
pořádali podobnou akci na Borských polích a vzpomínali
s lítostí na Všeruby!

Je třeba ještě jednou poděkovat všem, kteří v pozadí
pracovali na zdaru oslav – ať už starosta a naši hasiči, kteří
se starostou stavěli stany a zajišťovali bezchybný chod
slavností, nebo všechny úřednice Městského úřadu, které
celou sobotu byly v práci a staraly se o vzácné hosty, naše
pracovní četa, která vždy brzy ráno uklízela, ale i všechny,
kteří vzali oslavy za své a aktivně se účastnili.
Ale dovolte mi připomenout i tu
spoustu krásných věcí, které se
povedlo zrealizovat v rámci příprav
na oslavy. Především je to kniha
popisující obsáhle – a je třeba říci i
odborně fundovaně – historii našeho
města. Ale také cesty opravené do
termínu oslav: cesta Všeruby –
Radimovice, cesty ze státní silnice
do Popovic, se státní do Chrančovic,
ulice ve Všerubech od školy směrem
k Rubášovým, ale i cesta směrem
k Potužákovým. Důležitá byla
také oprava veřejného osvětlení. Oprava kostela a jeho
nasvícení sklidily potlesk celého náměstí v pátek večer.
Důležité a lidmi chválené je i založení parku za radnicí
a oprava chodníku a osvětlení u řadových domků od
Nenádlových ke Kortusovým. Samostatnou kapitolou je

- 3-

VŠERUBSKÉ LISTY

dokončení vycházkové trasy kolem Hadí studánky k tůním
u Radimovic. To jsou všechno díla, která nás budou těšit
ještě dlouho po oslavách.
A ještě jeden moment byl úžasný. Všimli jste si,
že se po tři dny s radostí slavilo bez jakýchkoli vážnějších

excesů, půtek či šarvátek? Všem děkuji, že se dokážeme
spolu takto radovat a být hrdí na své město.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Městský úřad informuje
Od 16. června každou sobotu od 14 hod do 17 hod je pro občany k dispozici
kontejner na bioodpad - tráva, listí, větve atd. Tento kontejner se bude vždy nacházet
na pozemku p. Falkenauera vpravo při výjezdu ze Všerub směrem na Kokořov naproti ČOV Všeruby. U kontejneru bude obsluha, která bude odpad kontrolovat a
třídit. Tento sběr je sezónní, o ukončení sběru budou občané informováni.
Informujeme občany, že do žlutých nádob na plast je možné ukládat i nápojové kartony (od mléka,
džusů apod./. Každý kontejner je opatřen samolepkami, které informují o odpadech, které lze do kontejneru
vhazovat. Žluté kontejnery jsou nyní nově označeny oranžovou samolepkou, která informuje o tom, že
do takto označených kontejnerů je možné vhazovat uvedené nápojové kartony. Nápojové kartony jsou
tedy sbírány společně s plasty (tj. dvě komodity do jedné nádoby), vysbíraný odpad je následně odvezen
svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. na třídící linku, kde je dále řádně roztříděn.

Dne 6. 6. 2012 proběhlo na Městském úřadě Všeruby vítání nových
občánků, během kterého byli starostou města přivítáni níže uvedení noví občánci našeho města: Adam Chyba, Tomáš Běle, František
Lifka, Anna Rubášová, Dominika Skřivánková, Andrea Majerová,
Viktorie Hermanová, Šimon Reiterman, Pavel Mika, Jiří Veger,
Magdalena Vlašánková

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky narozené v 1. polovině roku 2012:
Pavel Míka (rodiče Pavel Míka a Simona Skřivánková)
Magdalena Vlašánková (rodiče Petr Vlašánek a Anna Vlašánková)
Jiří Weger (rodiče Jiří Weger a Libuše Wegerová)

Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Alois Vorel z Chrančovic (ve věku 80 let)
Marie Široká ze Všerub (ve věku 59 let)
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Základní škola
Atletický čtyřboj Kralovice
Vybraní žáci naší školy se zúčastnili dne 17.
května okresního kola atletického čtyřboje mladších žáků
v Kralovicích. Chlapci ani dívky naší školy se v celkovém
pořadí neztratili. Družstvo hochů naší školy obsadilo
celkové druhé místo z celkových deseti školních kolektivů
celého okresu, děvčata pak čtvrté místo z deseti družstev.
Zvláštní poděkování patří kromě reprezentantů naší školy
také paní učitelce Dagmar Pekárkové, která po příjezdu na
místo konání atletického čtyřboje zjistila, že vedení školy
zavalené prací pozapomnělo školu do soutěže přihlásit.
Paní učitelka pak svým jednáním s pořadatelem zajistila,
že se naše škola, ač oﬁciálně nepřihlášená, mohla soutěže
zúčastnit.

Fotbalový turnaj
Ve středu dne 23. května se uskutečnil první ročník
fotbalového turnaje mezi třídními týmy druhého stupně
základní školy o putovní pohár ředitele školy. Turnaj byl
odehrán systémem každý s každým. Celkovým vítězem
turnaje se stalo družstvo sedmé třídy a nejlepším střelcem
byl žák Petr Nechutný z tohoto týmu. Každý člen z týmů
na prvních třech místech byl odměněn diplomem a věcnou
cenou. Žáci týmu na čtvrtém místě byli oceněni diplomem.
Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a zvláštní
poděkování patří paní učitelce Dagmar Pekárkové za
uspořádání turnaje a naší bývalé žákyni Šarlotě Herákové
za profesionální rozhodcovskou práci během celého
turnaje.

Škola a oslavy
Do oslav 800. výročí první zmínky o městě
Všeruby se zapojila i místní základní a mateřská
škola. V pátek žáci mateřské školy předvedli na scéně
na náměstí krátké pásmo písniček, básniček a tance.
V sobotu byla škola otevřena pro všechny návštěvníky
oslav. V tělocvičně školy instalovali pracovníci školy
výstavu prací žáků. Vyzdobeny byly rovněž chodby školy.
V přízemí v učebně vybavené interaktivní tabulí byla pro
návštěvníky připravena počítačová prezentace. Pracovníci
školy prováděli zájemce po škole s případným výkladem.
I o toto byl k našemu překvapení velký zájem. V pondělí
následující týden navštívil školu pan starosta Jaroslav
Schejbal s tajemnicí úřadu paní Markétou Drnkovou.
Ti přivezli do tělocvičny staré městské trhové knihy
zapůjčené k této příležitosti z archivu v Plasích a žáci tak

1.
2.
3.
4.

7. tř
9. tř
8. tř
6. tř

9:0
5:1
3:2
0:14

7 b.
6 b.
3 b.
0 b.
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měli jedinečnou možnost vidět tyto vzácné knihy na vlastní oči. Žáci nahlédli do originálu listiny o opětovném udělení
statutu města. Děkujeme panu starostovi a paní tajemnici, že si ve svém nabitém programu našli čas. V neposlední řadě
děkujeme pracovníkům školy za přípravu celé výstavy a počítačové prezentace.

Školní výlet
Předposlední týden v květnu byl upořádán pro žáky celého prvního stupně školy výlet do Koněpruských
jeskyní a zámku Hořovice.
Jaroslav Cafourek a Václav Růžička
Pozn. red.: zde uveřejňujeme zbývající básně žáků základní školy, které se z důvodu nedostatku místa nedostaly do březnového
čísla Všerubských listů:

Školní den
Ráno budík zazvoní.
Ve škole se učíme,
paní učitelku posloucháme.
Až ty chyby porazíme,
dost práce si ušetříme.
Pak můžeme směle psát
a chybám se jenom smát.
Učení je mučení
Za dveřmi je vysvědčení,
to je naše potěšení,
končí první pololetí,
to koukáte, jak to letí.
Ve středu nás škola volá
vstávat, učit, hola, hola.
Každý den se pilně učíme,
dobré známky nosíme.
Učení je pěkná dřina,
jednička je má odměna.
Někdy to však nevyjde
pak mě čtyřka nemine.

Škola
Celý rok tvrdě dřeme,
nakonec vysvědčení dostaneme.
Český jazyk to je dřina,
občas je to ale psina.
Škola je moc prima,
z nosu nám kape rýma.
Žákovská je vzácná věc,
půjdeme s ní na tanec.
Matika je celkem fuška,
někdy lehká jako muška.
Na těláku skáčeme,
fyziku ještě nemáme.
Leden, únor, březen, duben,
učíme se hrát na buben.

O svačině vždycky jíme,
básničky přitom vymýšlíme.
Na úkol čas nemáme,
teď venku běháme.
Vlastivěda to je věda,
občas mi to spáti nedá.
V okně kytky máme,
sešity pak rozdáváme.
Přírodověda se zvířátky,
máme s nimi dobré hrátky.
Na výtvarce malujeme,
srandu si užijeme.
Teď se s vámi loučíme,
tak pa pa už odcházíme.

Učení
Když přijdeme do školy,
musíme mít úkoly.
Učíme se češtinu, matiku i ájinu.
Při výtvarce kreslíme,
v tělocvičně řádíme.
Jenom známky některé
nám dělají vrásky na čele.

Mateřská škola
Účast na oslavách Města Všeruby
Jsme rádi, že také mateřská škola přispěla svojí
účastí do programu oslav. Naše pódiové vystoupení
myslím, že příjemně pobavilo všechny přítomné, kteří se
přišli podívat a nebylo jich málo. Děti s úspěchem ukázaly
svůj program. V tělocvičně ZŠ jsme měli svůj koutek
výtvarných prací dětí.
Chtěla bych ocenit důstojný, obsáhlý a příjemný program
oslav. Také děti zde měly mnoho podnětů k zábavě,
prožitkům a získání nových poznatků.
Děti by měly vnímat kulturní podněty, mít
poznatky o tradicích a zvycích, těšit se z příjemných
zážitků, vyjádřit své prožitky a projevovat tvořivost, což
tyto akce plně naplňují.
pokračování na straně 8
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Oslava 800. výročí první zmínky o Všerubech ve fotograﬁích
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- 8Další aktivity v MŠ
Solná jeskyně
Letos jsme prvně jezdili s dětmi do solné jeskyně.
Zájem byl veliký. Děti si užívaly pobyt v jeskyni různými
hrami, poznaly nové prostředí.
Čarodějnice
Nejen dospělí slaví slet čarodějnic. Naše Baba Jaga
Perníková za námi přiletěla
k lesíku u všerubského potoka.
Nebylo jednoduché ji najít - na
místní poště si děti vyzvedly
dopis, ve kterém byl plán cesty
s nejrůznějšími úkoly. Někteří
museli překonat i trochu toho
strachu a Babu Jagu jsme i
s jejím dědkem našli a byli
jsme odměněni opečenými
párečky a dárky.
Den matek
Protože tento svátek
připadá na druhou květnovou
neděli, kdy u nás probíhaly
oslavy Města Všerub, připravili jsme pro maminky a další
rodinné příslušníky program o něco dříve. Paní učitelky
zorganizovaly pochod Jarní šlápotka, kde rodiče s dětmi
museli plnit společně úkoly. Počasí bylo pěkné, všichni
došli do cíle, kde bylo občerstvení a odměna.
Školní výlety
Na závěr školního roku nás čeká několik výletů,
přejeme si hezké počasí, abychom mohli všechny
uskutečnit. Již jsme jeli autobusem do Konstantinových
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Lázní. Prohlídli jsme si lázeňskou část, ochutnali léčivý
pramen a zamířili na Hradišťský vrch a šli po stopách
pravěkých lidí. Sledovali jsme informační tabule,
vyhledávali jsme druhy rostlin i některých živočichů
podle poznávacích klíčů, krásné byly vyhlídky do okolí.
V přírodě se všem líbilo a chutnalo a výlet jsme si dobře
užili.
Den dětí
Společně s Městským
úřadem
Všeruby
jsme
pořádali v pátek 1. června na
MDD akci pro děti z MŠ a pro
ostatní malé děti ze Všerub –
Kreslení na chodníku. Počasí
nás celou dobu trochu strašilo,
ale nakonec se kresbami
zaplnil celý chodník. I když
to bylo první výtvarné setkání
dětí, přišlo téměř 60 malých
malířů. Bylo pro děti zajištěno
občerstvení, diplom a sladká
odměna.
Všechny aktivity vedou k poznávání nových
věcí, učí děti větší samostatnosti, k rozvoji kamarádských
vztahů. Přispívají k lepší orientaci v blízkém okolí,
napomáhají zvládat praktické situace. Děti získávají
poznatky ze světa přírody i kultury. Učí se jak se chovat
přiměřeně a bezpečně, uvědomovat si rizika a nevhodné
projevy chování, jak pomáhat pečovat o okolní životní
prostředí. V tomto budeme v práci s dětmi pokračovat.
Jana Růžková

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Činnost sboru dobrovolných hasičů se v prvních
měsících roku 2012 zaměřila především na přípravu na
oslavy osmistého výročí první
písemné zmínky o Všerubech.
Při těchto oslavách,
které se velmi vydařily, mohli
návštěvníci hasičské zbrojnice
spatřit nejen novou techniku,
ale také tři koněspřežné
stříkačky. Nejstarší z roku
1923 byla zapůjčena z SDH
Žilov a dle pamětníků je
shodná se stříkačkou kterou
v roce 1945 vlastnil německý
hasičský sbor ve Všerubech.
Druhá stříkačka, která se s koňským spřežením zúčastnila
slavnostního průvodu při oslavě 800. výročí, byla v roce
1927 zakoupena hasiči v Hunčicích, kteří ji v uplynulém
roce opravili a přijeli ji na oslavy do Všerub předvést

v plném lesku.
Třetí
koněspřežná
stříkačka, která byla
k vidění, byla zakoupena hasiči z Radimovic v roce
1931. V osmdesátých letech
minulého století bohužel přestal
sbor hasičů v Radimovicích
fungovat. Po zbourání hasičské
zbrojnice v Radimovicích
putovala stříkačka do obecní
stodoly ve Všerubech. Zde
za přispění nepříznivých
podmínek a nenechavých
spoluobčanů doznala velké
úhony.
Koncem listopadu
loňského roku byla převezena
do hasičské zbrojnice, kde se
dočkala celkové renovace. Po kompletním rozebrání byly
kovové části očištěny od rzi. Dřevo očištěno a obroušeno a
některé části nahrazeny novým dřevem. Bohužel nedostatek
času a pochopitelně náhradních dílů zapříčinily, že nemohla
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být opravena motorová stříkačka, která je součástí tohoto
povozu. Na opravách bylo odpracováno bezmála 250
hodin, na nich měli největší podíl Michal Vopat, Marek
Liška, Petr Hodina, Tomáš Lang a Jiří Gotlieb.
Činnost sboru se však neodvíjela jen od opravy
historické stříkačky. V březnu byla vyčištěna požární
nádrž, v průběhu dubna dokončen přístavek za hasičskou
zbrojnicí a vybílena klubovna a přilehlé prostory. Již
před bílením bylo na výborové schůzi rozhodnuto, že
klubovna bude nadále nekuřácká, po prvních akcích, které
se zde konaly, bylo většinou toto rozhodnutí hodnoceno
s povděkem většiny zúčastněných.
Ve své činnosti pokračovala v jarních měsících i
soutěžní družstva. U mladých hasičů se ve starší kategorii
projevil nezájem ze strany dětí, a proto je družstvo na
soutěžích doplňováno dětmi z mladší kategorie nebo
z jiných SDH. V březnu na soutěži v Úněšově startovalo
65 pětičlených hlídek, starší získali 11. a mladší 6. místo.
Na soutěži v útoku CTIF v Manětíně jsme měli pouze dvě
družstva mladších. V konkurenci 28 družstev získali 5. a
19. místo. Na čtyřicátém ročníku hry Plamen ve Všerubech
získali starší 8. místo a mladší 9. a 12. místo. O týden

později na Globus Cupu si pořadí prohodili, mladší
skončili na osmém a starší na devátém místě. Nedařilo se
ani v Horním Hradišti, kde starší obsadili opět osmé místo
a mladší skončili na místě třináctém.
Ani zásahová jednotka nezahálí, v březnu byl
výjezd na požár travního porostu ve Všerubech. V pondělí
28. května se čtyři členové jednotky zúčastnili taktického
cvičení, dopravní nehody hromadného dopravního
prostředku na silnici směrem ze Všerub na Zahrádku.
Jednalo se o simulovanou dopravní nehodu autobusu.
Při cvičení šlo především o prověření součinnosti všech
jednotek Integrovaného záchranného systému – hasiči,
lékařská záchranná služba a Policie ČR. Poslední událostí,
ke které byla jednotka povolána, byl 5. června požár
průmyslového objektu v Horní Bříze.
A jak píši již po několikáté, práce u hasičů nekončí.
Mladí hasiči se připravují na další ze svých soutěží do Horní
Bělé a Mrtníka 23. a 24. června a od 15. července na letní
tábor do Klenot u Manětína. A pro dospělé je na 30. června
připravena oblíbená letní zábava pod širým nebem.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

Závěrečné kolo 40. ročníku hry Plamen
Třetí květnový víkend patřil na okrese Plzeň – sever
všem mladým hasičům. Ve Všerubech se konalo závěrečné
kolo hry Plamen, na které se přihlásilo 14 starších a 28
mladších družstev mladých hasičů. Po slavnostním nástupu
a přivítání všech soutěžících, doprovodu, rozhodčích a
hostů se soutěž rozjela štafetami 4 x 60 metrů.
Po podzimním kole se v kategorii starších o první
příčku dělily tři týmy, a tak se dal očekávat napínavý
souboj. Družstva z Horního Hradiště, Manětína a Horní
Bělé během soboty předvedla skvělé
výkony. Štafetu 4 x 60 metrů vyhráli
Hornoběláci, druhé místo patřilo
Oboře A, třetí místo Ledeckým
hasičům. Následoval PÚ CTIF, kde
se nejvíce dařilo týmu z Nevřeně,
druzí skončili Hornohradišťáci a třetí
místo obsadil tým z Kožlan. Poslední
kolektivní disciplínou sobotního dne
byla štafeta CTIF, nejrychleji to běhalo
klukům a holkám z Manětína, druzí
byli Hornoběláci a třetí nejlepší čas
zaběhl tým z Obory. Po součtu pořadí
před poslední – královskou disciplínou
– vůbec nebylo jasné, kdo se stane tím,
kterému bude patřit postupová příčka na krajské kolo. O to
více se všichni těšili na neděli.
Kategorii mladších zahájilo družstvo přípravky
z Chrástu, které předvedlo velmi sympatický výkon, a
to postupně ve všech disciplínách. Bylo příjemné a milé
se dívat na plamínky nadšení v dětských očích, velké

poděkování patří vedoucí Mirce, která dětičky na soutěž
společně s kolegy připravila – pomyslný klobouk dolů !!!
Družstva hasičů do jedenácti let ukázala, že také umí
a jejich výkony se mnohdy rovnaly jejím starším
kamarádům. Ve štafetě 4 x 60 metrů bylo nejrychlejší
družstvo z Nekmíře, druzí skončili z Horního Hradiště a
třetí z Horní Bělé. Požární útok CTIF je pro mnohé mladší
hasiče náročnou disciplínou, ale nakonec ji zvládli všichni,
včetně rozhodčích, kteří to neměli vůbec lehké! Pořadí na
prvních třech místech bylo následující: Nekmíř, Horní
Hradiště a Manětín. Při štafetě CTIF
zaběhl nejlepší čas tým z Nekmíře, druzí
byli Hornohradišťáci a třetí Manětínští.
A i v mladších kategoriích nebylo po
sobotních disciplínách o vítězi ještě
rozhodnuto.
Kolem 18. hodiny se na start
nepovinné disciplíny - běhu na 60 metrů
s překážkami - postavili obě věkové
kategorie mladých hasičů a všichni
ukázali, že umí. V kategorii mladší dívky
vyhrála s časem 14.81 s Katka Vébrová
z Nekmíře, v kategorii mladší chlapci
s časem 16.90 s se stal vítězem Kuba
Kolář z Horního Hradiště. V kategorii
starších dívek kralovala s časem 14.24 s Helča Korsová
z Horní Bělé a Ondra Jirsa z Obory vyhrál s časem 14.13 s
kategorii starších chlapců.
První den závěrečného kola skončil kolem 21.
hodiny a byl sluníčkový (chvílemi až moc), plný skvělých
výkonů a milých setkání. O žaludky všech přítomných
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ze Všerub. Skvělou atmosféru celého dne podtrhl rovněž
moderátor Honza Adamec nejen svým komentováním, ale
i dobrou muzikou – Honzo – děkujeme!!!
Nedělní ráno bylo jako malované – na nebi
žádný mráček, sluníčko hřálo…. na požární útoky bylo
vše nachystáno, rozhodčí byli připraveni a tak se úderem
9 hodiny rozpoutal boj o příčku nejvyšší a o co nelepší
požární útok. Po nezbytném přeměření nářadí se ve dvou
pokusech představily družstva starších. Atmosféra byla
nabitá napětím, nadšením, mohutně se fandilo a všichni
chtěli ukázat, jak nejlépe zvládnou královskou hasičskou
disciplínu. Nejrychlejší požární útok předvedl loňský
účastník Mistrovství ČR ve hře Plamen – tým z Nevřeně
– čas 27.90 s. Druhý nejlepší čas – 29.19 s předvedli
kluci a holky z Manětína. Favorizovaný tým z Horní Bělé
zaváhal a jeho čas stačil až na 8. příčku v pořadí požárních
útoků. Poslední požární útok patřil Hornohradišťákům –
napětí gradovalo a čas 30.57 s rozhodl o konečném pořadí
v kategorii starších. První místo a postup do krajského
kola, které se koná v červnu v Plzni, patří SDH Manětín,
druhé místo SDH Horní Hradiště a třetí SDH Horní Bělá.
Požární útoky v podání mladší kategorie neztratily nic ze
sportovního náboje a dosahované časy byly pro některé
z týmů více než dobré. Nejlepší čas – 16.76 s dosáhlo
družstvo z Nekmíře, druhý čas – 17.18 s předvedlo družstvo
z Bučí a třetí čas – 17.79 s dosáhlo družstvo z Ledců.
Toto pořadí v královské disciplíně zamíchalo konečným
pořadím, a tak na stupni nejvyšším stanuli kluci a holky
z Nekmíře, druhé místo získalo SDH Horní Hradiště a třetí
SDH Manětín. V letošním roce máme v Plzeňském kraji
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novinku a to, že na krajské kolo postupuje z okresního také
tým mladších – takže SDH Nekmíř bude v této kategorii
hájit severoplzeňské barvy.
Závěr dvoudenního plameňáckého maratónu byl
více než slavnostní. Za přítomnosti starosty Města Všeruby
p. Schejbala, starostky OSH Plzeň – sever p. Foldové,
členů výkonného výboru, zasloužilých hasičů p. Frány a
p. Hanuse byly předány poháry a medaile třem nejlepším
týmům v obou kategoriích a drobné dárky všem družstvům.
Důstojným a krásným zážitkem bylo vystoupení všech
přítomných vedoucích mladých hasičů, kterým starosta
Města Všeruby předal na památku knihu – 800 let Všerub
a mladí hasiči velkým potleskem a skandováním svým
vedoucím poděkovali za jejich starost a práci! Samotný
závěr patřil našemu vedoucímu rady mládeže Jardovi
Fránovi, kterému bylo předáno poděkování a dar města za
dlouholetou propagaci hasičů, aktivní činnost a spolupráci
s městem.
40. ročník hry Plamen je na okrese Plzeň – sever
minulostí. Přejeme vítězům, aby se jim podařilo potvrdit
vynikající výkony i na krajské soutěži. Poděkování
patří všem rozhodčím, kteří spravedlivě a objektivně
rozhodovali a rovněž tak technickému a organizačnímu
štábu za perfektní servis. Žádná takováhle velká akce se
neobejde bez ﬁnanční podpory, a tak poděkování patří
především Krajskému úřadu Plzeňského kraje a MŠMT
ČR, kteří významnou ﬁnanční částkou podpořili závěrečné
kolo hry Plamen na našem okrese.
Alena Foldová
starostka OSH Plzeň - sever

TJ KZJ SK Všeruby
Z činnosti výkonného výboru TJ KZJ SK Všeruby
V první polovině letošního roku se nám podařilo
dokončit víceúčelové asfaltové hřiště. Celý areál byl
oplocen, plotem od sebe bylo odděleno asfaltové a dětské
hřiště, atrakce na dětském hřišti byly nově natřeny a
také bylo dětské hřiště osazeno novou atrakcí – lanovou
pyramidou (tu realizovala
odborná ﬁrma, my jsme
„pouze“ navozili kačírek /cca
70 tun/ a hřiště zatravnili), dále
jsme osadili na asfaltové hřiště
fotbalové branky a ve spolupráci
s jinou ﬁrmou i basketbalové
koše. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o hodně práce, tak jsme
zorganizovali dvě brigády, od
kterých jsme si slibovali, že se
zúčastní i ostatní spoluobčané
a aspoň částečně nám pomohou. Všem, kteří se těchto
brigád zúčastnili, bych chtěl touto cestou poděkovat,
zejména zato, že přišli a že přiložili ruku k dílu. Jmenovat

jednotlivce nebudu - ne, že by jich bylo tak hodně, že by
se do tohoto článku nevešli, ale zúčastnění určitě nepřišli
na brigády z důvodu, aby byli někde napsaní, ale přišli
pomoct hlavně proto, že se jednalo o dílo, které mohou
využívat všichni a hlavně děti.
V květnu jsme na hřišti přímo při činu chytili dva
nezletilce ze Všerub, kteří
se nám pokoušeli rozebrat
vydlážděný schod do budovy
(hlavně je zajímali mosazné
lišty). Uvedenou záležitost
oznámili na policii k vyřízení,
a to hlavně z toho důvodu,
že schod budeme muset
kompletně opravit a chceme
tímto způsobem dát všem
případným škůdcům najevo,
že budeme v obdobných
případech nekompromisní.
Malou částí jsme přispěli k uspořádání oslav
800. výročí první zmínky o Všerubech. V pátek jsme
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jsme uspořádali taneční zábavu pod otevřeným nebem,
která byla oﬁciální součástí oslav. Hrála kapela NANDEJ
(bývalý Expres) a možná jsme i ustanovili nový rekord
v počtu zúčastněných – 234
platících hostů.
Ke konci května ukončil
na vlastní žádost svou činnost
správce areálu fotbalového
hřiště Luboš Černý, od měsíce
červen jsme se dohodli na
spolupráci s Rudou Herákem
ml., který nám přislíbil, že pod
jeho správcovstvím areál bude
jen vzkvétat.
Chceme, aby se do
činnosti našeho oddílu neustále
zapojovalo více a více lidí,
abychom na brigádách a na námi pořádaných akcích
nevídali stále jen ty samé tváře a aby více z nás mělo
všechno to, co je kolem nás a co je společné, opravdu za
své. Proto jsme přistoupili k „motivačnímu programu“ pro
naše hráče. Výkonný výbor rozhodl, že každý z aktivních
hráčů (muži i žáci) musí odpracovat
za kalendářní rok celkem 10 (žáci 5)
brigádnických hodin, v případě, že
tyto neodpracuje, tak musí zaplatit
poplatek ve výši 300,- Kč (žáci
150,- Kč). Tyto hodiny si můžou
odpracovat na brigádách nebo třeba
formou pořadatelství při různých
akcích apod.
Dále jsme se také podíleli
na uspořádání tradiční májky,
o pouti jsme uspořádali taneční
zábavu pod otevřeným nebem,
hrála kapela Šerlok Houmles. Na pouťovou neděli jsme
připravili fotbalové utkání Všerubské ženy /dívky/ vs.
Příchozí. Naše holky nakonec vyhrály 6:4. V průběhu
odpoledne jsme při příležitosti významného životního
jubilea ocenili za dlouholetý přínos všerubskému fotbalu
pana Františka Bočana a předali jsme mu čestné uznání
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a dárkový balíček. Dne 3. 6. 2012 jsme uspořádali dětský
den, kterého se zúčastnilo necelých sto dětí. Zde bych
se ještě chtěl některým z účastníků omluvit zato, že
jsme neprovedli tradiční vyhlášení některých disciplín,
a to hlavně z organizačních
důvodů. K dětskému dni
bych chtěl připojit ještě jednu
poznámku, nebo spíš takový
smutný postřeh. Ruda Herák
sehnal spoustu odměn pro děti
(bonbony, sušenky, lízátka,
limonády, nanuky atd.), všechny
byly bohatě odměněny, ale na
prstech jedné ruky bychom
mohli spočítat ty děti, které
umí pozdravit a poděkovat.
V současné době řeší
výkonný výbor otázku, jak dále
s družstvem žáků, zda ponechat mladší žáky nebo přihlásit
starší žáky. S tím také souvisí obsazení vedení družstva
žáků, rádi bychom získali dalšího trenéra k Ivanu Pavelkovi,
a proto touto cestou vyzýváme nějakého tatínka, strejdu či
dědečka, zda by se nechtěl k tomuto „nelehkému řemeslu“
přidat a podílet se na rozvoji našich
budoucích nástupců.
Závěrem mého příspěvku
děkuji všem současným členům
výkonného výboru za dosavadní
spolupráci. Myslím si, že výbor
funguje, že nějaké výsledky jsou
za námi vidět (ještě máme mezery
v těch hlavních – sportovních, ale
to nezáleží jen na výboru). Zejména
bych chtěl poděkovat Rudovi
Herákovi a Zdeňkovi Dolejšovi za
jejich aktivitu a ochotu řešit okamžitě
nejrůznější problémy, neboť ty řešíme neustále a proto
jsme téměř v každodenním styku při řešení záležitostí
týkajících se naší TJ.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Z příspěvků od čtenářů
Už jsem zase holka z města
Narodila jsem se v lázeňském městě na severu
Čech, studovala jsem v hlavním městě, žila několik let
v krajském městě. Před sedmi lety jsme se přestěhovali
do Všerub. Toto místo nás s manželem učarovalo
natolik, že jsme se rozhodli zde žít v souladu s přírodou
a místními lidmi. Někteří kamarádi si mne začali dobírat,
že jsme vesničani. Ale tomu je konec! Už jsem zase holka
z města.

S výročím 800 let Všerub, byl vesnici vrácen
status města. Oslavy, které s tímto výročím probíhaly,
byly úžasné. Ani chladné počasí neodradilo velké množství
návštěvníků přijít a bavit se. Velmi působivý byl příjezd
Hrdibora se svojí družinou na náměstí a oﬁciální předání
listiny. A já najednou byla pyšná na to, že sem patřím a že
jsem „Všerubák“. Věřím, že stejný pocit měli i starousedlíci
a že společně můžeme dění v našem městě posunout dál.
Dáša Šmídová Křesinová
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o své dojmy z průběhu
oslav 800. výročí první zmínky o Všerubech. Nebyla jsem na
všem, co se během těch tří dní událo, ale i ten kousek, co jsem
viděla - pátek a část soboty byl naprosto senzační. Historické
souboje byly tak věrohodné, že mi občas běhal mráz po zádech.
Pro děti to byl teprve zážitek. Užily si to asi nejvíc. Během
dobové hudby tancovaly jako o život. Byli jsme také u obou
kostelů. Na výstavu fotograﬁí byl hrozný nával, takže jsem toho
bohužel moc neviděla, ale nevadí, i tak to tam bylo pěkné. A

večerní ohňostroj byl jedinečný. Některé světelné efekty jsem
zatím ani nikde jinde neviděla a ve spojení s hudbou to byl
nádherný zážitek. Výstava hasičské techniky byla taky moc
zajímavá. Ty historické hasičské vozy jsou určitě chloubou
všerubských hasičů. Neumím moc dobře vypsat, jak moc se
nám to všem líbilo. Až bude vydané DVD z oslav, určitě si ho
koupím. Knihu i pexeso už mám.
Opravdu se to moc povedlo. Všichni pořadatelé by si
zasloužili metál.
Vlasta Novotná

Všeruby a tajemný templářský poklad
Psal se rok 1291, když padla poslední evropská pevnost
St. Jean d‘Acre ve Svaté zemi. Křižácká vojska se začala stahovat
zpět do Francie přes Sicílii, Kypr, ale
i Čechy. A právě zde v Čechách začali
pečlivě ukrývat svůj poklad. Místo
ukrytu si zaznamenali do mapy, aby se
pro něj mohli později vrátit. K tomu
však nedošlo. Moc toho řádu rostla, což
bylo trnem v oku francouzského krále
Filipa IV. Sličného. Ten si vymohl u
papeže Klementa V. zrušení řádu. V pátek 13. října roku 1307
začalo hromadné zatýkání templářů. Bylo jich zatčeno na pět
tisíc. Mezi zatčenými byl i jejich velmistr Jacquese de Molaye,
kterého později veřejně upálili v Paříži.
Byli obvinění z kacířství a zneuctívání svatosti. Procesy
trvaly 7 let, během kterých byli mučeni, upalováni a někteří, kteří
měli to štěstí, že byli odsouzeni na doživotní vězení. Právě král a
papež, jenž je poslali do Svaté země dobývat, drancovat a vraždit,

nad nimi vynesli verdikt. Takto skončil jeden s nejmocnějších
řádů křesťanských rytířů.
Místo ukrytu pokladu, který si během svých tažení
shromáždili, zůstalo záhadou. Jejich potomci, kteří přežili
osudný 13. říjen 1307, si po generace předávali deník s mapou.
V deníku bylo uvedeno, že po namáhavé cestě se zastavili u
studánky, kde napojili
koně a odpočinuli. Toto
místo se jim natolik
zalíbilo, že poklad ukryli
poblíž. Studánka je prý
klíčem, kde je poklad
přesně ukryt. Mezi námi místními je velmi známá pod názvem
Hadí studánka. Poklad dosud nebyl objeven, zda ho někdy někdo
objeví, je ve hvězdách. Je možné, že se jedná o podvrh a poklad
zde nikdy nebyl. To už je jen otázkou čemu věříme, ale přeci jen
pokud je zde ukryt, najde ho jen ten, komu skutečně patří…

Žákovský koncert
S koncem školního roku se v našem městečku vždy můžeme
těšit na různé kulturní akce. Mezi takovou akci patří i Žákovský
koncert, kdy nám děti ze Základní umělecké školy Plasy pobočka Všeruby předvedou, co se za rok naučily. Čekal nás
velmi pěkný hudební zážitek, kdy jsme mohli slyšet skladby
náročné a s hrdostí zahrané. Z mnoha účinkujících mohu

jmenovat alespoň některé - děvčata Káňovi (kytara a ﬂétna),
Jardu Kristla, P. Falkenauera (klavír), P. Nechutný (akordeon)
a další. Koncert zakončilo trio žáků skladbou Šavlový tanec
od A. Chačaturjana, při kterém se divákům doslova tajil dech.
Tímto děkujeme všem účinkujícím za nevšední hudební zážitek
a už teď se těšíme na další koncert.
Viola Pešková

Rosálie Draská

Pozvánky na budoucí akce
TANEČNÍ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM- 30. 6. 2012 - pořádá SDH Všeruby
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA HRADĚ - 1. týden v červenci, pořádá spolek Hrdibor ve spolupráci s ZČM v Plzni
MOKRÁ GALUSKA - 4. 8. 2012 - hasičská nádrž, pořádá spolek Hrdibor, SDH Všeruby a půjčovna lodí „U Čerta“
FOTBALOVÝ TURNAJ „CHODORA VANĚK“ + taneční zábava (skupina NANDEJ) - 11. 8. 2012 - pořádá TJ KZJ SK Všeruby
OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA VŠERUBY - 1. 9. 2012 - pořádá TJ KZJ SK Všeruby
VŠERUBSKÝ ŠIKULA - 15. 9. 2012 - pořádá spolek Hrdibor Všeruby

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových
stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu nabízíme
případným zájemcům zasílání elektronické verze na konkrétní
emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové
adrese vserubske.listy@seznam.cz a další vydání Všerubských
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listů vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. 8. 2012, předpokládané vydání nového čísla je naplánované na 15. 9. 2012.
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