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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok letí jako voda a máme už za sebou skoro
půlku. Příměr s vodou je docela na místě. Po studeném
dubnu přišel mokrý květen, který takto mokrý málokdo
pamatuje. Naštěstí nás voda nepostihla tak jak jiné
oblasti v republice. Po loňském vyčištění potoka
pod mostem jsme přívaly vody zvládli bez větší
úhony.
Přesto si myslím, co se týče kulturních
akcí, byl měsíc květen poměrně zdařilý. Vše
odstartovaly oslavy města. Podařilo se podle mého
navázat na loňské oslavy. Návštěvníci byli i přes nepřízeň
počasí podle ohlasů s programem spokojeni. Nedá mi to,
abych nezareagoval na některé negativní ohlasy týkající se
především ceny oslav. Cena slavností spolu s plánovanými
Svatomartinskými oslavami nepřesáhne schválené náklady
v rozpočtu města (140.000,- Kč) a to včetně ohňostroje,
který byl podle reakcí spoluobčanů důstojnou tečkou a
náklady na něj byly něco málo přes deset tisíc korun. I
přes zmiňované vynaložené náklady mám za to, že si
všerubští občané jednou dvakrát ročně zaslouží podobnou
akci, na které se mohou potkat se svými sousedy a prožít
příjemné odpoledne.
V neděli po oslavách proběhlo svěcení opravených
křížků u cesty na Radimovice a vysvěcení opravené
kapličky u Radimovic, které provedl pater Figura. Chtěl
bych touto cestou poděkovat občanům z Radimovic za
připravené občerstvení pro všechny zúčastněné. Je jen

škoda, že se akce zúčastnilo tak málo občanů.
Za týden proběhla tradiční pouť, které jenom
prospělo, že měla souběh s několika poutěmi v okolí a
do Všerub dorazilo méně stánkařů. Atrakcí si dokonce
myslím, že bylo více než v předešlých letech.
Třetí akcí v řadě bylo zastavení historických
vozidel. Tato akce byla velmi zdařilá a dá se říci, že tzv. „za
málo peněz bylo hodně muziky“. Ohlas byl velice pozitivní
a já jen věřím, že se nám podaří dostat veterány do Všerub
příští rok znovu. I počasí se tentokrát celkem vyvedlo. To
bylo takové moje malé zhodnocení „kulturního“ května.
Nesmím však zapomenout na otevření sběrného
místa, za což jsem opravdu rád a myslím si, že bude
hodně námi všemi využíváno a nebude docházet k plnění
kontejneru u hřbitova. Chci také poděkovat všem
spoluobčanům ve Všerubech i v našich spádových obcích,
kteří nám pomáhají s údržbou zeleně, a není jim lhostejný
vzhled svého okolí v místě bydliště.
Chtěl bych také upozornit, že na konci června a
v červenci budeme opravovat některé komunikace ve
Všerubech i v některých našich spádových obcích. Chci
tímto požádat občany dotčených míst o shovívavost.
Je před námi čas prázdnin a dovolených. Přeji Vám
všem krásné počasí, které již potřebujeme všichni jako sůl
a šťastný návrat domů z dovolené.
Jaroslav Schejbal
starosta

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo se sešlo 25. 3. V úvodu byli
zastupitelé seznámeni s hospodařením územně správního
celku (města a připojených obcí, tedy městského úřadu),
tak jak je kontroloval ekonomický odbor krajského
úřadu. Už jsme si zvykli, že v hospodaření města nebyly
shledány žádné nedostatky, ale v době, kdy některé obce
vyhlašují bankrot a jinde posílají vedení úřadů do žaláře,
je tato skutečnost vždy znovu potěšující a svědčí o dobrém
nastavení systému ve správě města.
Poté byla přednesena zpráva o hospodaření v
městském lese za rok 2012. Tak jak rozhodli zastupitelé,
byla zvýšena těžba a výnosy zčásti pokryly zvýšené
náklady na loňské oslavy 800 let. Potěšitelné je, že podle
lesního plánu máme dost těžit a cena dřeva je nyní velmi
zajímavá (pro producenty – věřím, že stavebníkům vůbec
zajímavá nepřijde).
Důležitým bodem byla změna rozpočtu. Kromě
účetních položek byla zajímavá částka 687.000 Kč, která
přijde od okolních obcí na provoz školy, ve výdajích pak
100.000,- Kč na vybudování části cesty u Neužilů (jde nejen
o cestu, ale i o zachycení srážkové vody, která jim teče do
sklepa), 50.000,- na nákup stanů (jakpak se při městských

slavnostech hodily) a 10.000,- vypracování návrhu vlajky
města (vybírali jsme při městských slavnostech).
Dalším bodem byly prodeje a nákupy pozemků.
Jednalo se o vyřešení vlastnických vztahů kolem sběrného
místa u čističky odpadních vod – JP Real INVEST (jak
ze setrvačnosti říkáme A-keramika) staví další halu a
potřebuje některé plochy a naopak město potřebuje prostor
sběrného dvora. Směnu zastupitelé schválili, stejně jako
koupi pozemků od paní Končické na chodník ke hřišti.
Zastupitelé pak krátce diskutovali, jak platit za ukládání
odpadu na sběrném místě. Nakonec rozhodli, že prevencí
proti černým skládkám bude, že obyvatelé Všerub a
spádových obcí, kteří mají zaplacené popelnice, budou mít
uložení odpadu zdarma.
Místostarosta pak seznámil zastupitele se záměrem
pojmout letošek jako rok Franze Metznera – našeho
nejvýznamějšího rodáka. Na letošek připadá totiž výročí
100 let otevření památníku bitvy u Lipska – životního
díla F. Metznera. V rámci oslav bude otevřena celoroční
výstava o díle F. Metznera v kostele sv. Martina. Počítá se
také s tím, že bude zhotovena kopie pamětní desky, která
visela na rodném Metznerově domě a že bude v druhé
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polovině roku slavnostně odhalena. Zastupitelé tyto
myšlenky podpořili.
Místostarosta pak referoval o postupu příprav na
městské slavnosti, o programu, zajištění apod. Z popudu
pana Červenky vznikla ze zastupitelů skupina, která se
pokusí znovu nalézt nějaké řešení situace s kulturním
domem.
Další mimořádné zasedání zastupitelstva svolal
starosta na 29. 5. Řešilo jen dvě věci – potvrdilo výběr

návrhu praporu (podle výsledků ankety obyvatel během
městských slavností) a protože byla zamítnuta dotace na
úpravu zahrady mateřské školy, řešilo se co se zahradou.
Protože situace na zahradě MŠ je špatná (po odstranění
všech nebezpečných hracích prvků nezbylo téměř nic),
souhlasilo s uvolněním cca 250.000,- Kč na nákup herních
prvků, úpravu trávníku a zeleně a opravu plotu.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Městský úřad informuje

Dne 11. 5. 2013 na městských slavnostech byly občanům předloženy tři varianty návrhů vlajky. Varianta č. 2
získala 147 hlasů, varianta č. 1 - 40 hlasů, varianta č. 3 - 76 hlasů. Na základě tohoto hlasování byla vybrána varianta
č. 2 (viz foto na titulní straně). Zastupitelstvo města Všeruby na svém jednání dne 29. 5. 2013 projednalo a schválilo
variantu č. 2. Souhlas zastupitelstva byl dne 3. 6. 2013 zaslán k projednání podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny ČR, dle posledních informací by měl tento výbor zasedat 13. 6. 2013.

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Jakub Tofﬂ (rodiče Kateřina a Jaroslav Tofﬂovi)
Klára Fialová (rodiče Lenka Novotná a Martin Fiala)
Ondřej Mach (rodiče Květoslava a Stanislav Machovi)
Navždy jsme se rozloučili s naší spoluobčankou:
Marie Boubínová z Chrančovic (ve věku 75 let)
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Základní škola
Velikonoce ve škole
Oslava letošních velikonočních svátků proběhla na ZŠ Všeruby
ve znamení výroby obřích velikonočních kraslic metodou kašírování.
Žáci se též seznámili s pletením pomlázek. I když kvalitních proutků byl
letos nedostatek, každý z nich si vyrobil svoji pomlázku z donesených
proutků.
Dagmar Pekárková
PaysecCup
Žáci školy dosáhli opět úspěchu v celostátní vědomostní soutěži
PaysecCup. Po pětikolové základní části postoupila šestá třída mezi
šestnáct nejlepších kolektivů do čtyřkolového play off, kde skončila ve
třetím kole a umístila se tak na 3. - 4. místě. Pro školu tak získala digitální
videokameru, žáci sami pro sebe získali stavebnice GeoMag. Děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!
Václav Růžička
Cyklistický kurz
Ve dnech od 26. do 29. května se uskutečnil
již tradiční cykloturistický kurz pro žáky pátých až
devátých tříd. Proti loňskému roku, kdy jsme jezdili
v okolí Českých Budějovic, jsme se přesunuli do Veselí
nad Lužnicí. Tento region poskytuje bezpočet kulturních
i přírodních zajímavostí a velké množství cyklistických
tras vedoucích úplně mimo komunikace nebo po silnicích
s minimálním provozem. Přes hrozivou předpověď počasí
se akce poměrně vydařila. Pouze první den lehce pršelo
a bylo chladněji. Od dalšího dne se počasí zlepšovalo, a
v závěru nás ohřály i sluneční paprsky. První den jsme po
příjezdu na místo a následném ubytování vyrazili na kratší
zahřívací etapu. Zastavili jsme se u velkého pískového
přesypu u Vlkova, dále pokračovali směrem na Bošilec
se známým mostkem a kolem stejnojmenného rybníka se
vraceli zpět. Druhý den nás dopravil vlak do Jindřichova
Hradce. Zde jsme si prohlédli vláčky na úzkokolejné dráze,
krásné náměstí a samozřejmě zámek. Kolem poledne
jsme dorazili do Stráže nad Nežárkou, kde byl objednán
oběd. Další cesta vedla přes zrekonstruovaný lovecký
zámek Jemčina a romantické Evženovo údolí zpět na naši
základnu. Třetí den byla etapa nejdelší. Kolem největšího
českého rybníka Rožmberk nás cesta zavedla do malebné
Třeboně, kde si mladí cyklisté prohlédli centrum, zámek,

jeho park i majestátnou Schwarzenberskou hrobku. Cestou
zpět jsme si prohlédli historický kamenný most u obce
Stará Hlína, za kterým ústí řeka Lužnice do Rožmberka.
Po pozdním obědě jsme se vydali zpět a cestou vstřebávali
malebnou krajinu plnou lesů, luk a rybníků. Během
posledního dne nás naše dvoukolové šlapací stroje zavezly
na pohádkový zámek Červená Lhota, Pluhův Žďár a
přes Kardašovu Řečici opět do Veselí pro batohy a na
nádraží. Akce se velmi vydařila. Musím poděkovat svým
kolegyním a pochválit žáky, kteří prokázali odolnost,
fyzické schopnosti i disciplinovanost při přesunech po
silnici. Byl vytvořen nový rekord kurzu. Za čtyři dny
jsme pohodově ujeli vzdálenost 204 kilometrů. Krásný
areál sportovního oddílu Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
nám poskytl kvalitou i cenou odpovídající ubytování,
stejně jako restaurace Arabela stravování. Všude jsme se
setkali se vstřícnými a ochotnými lidmi. O to smutnější je
skutečnost, že v době psaní tohoto článku je sportovní areál
pravděpodobně zatopen (při povodních v roce 2002 čněly
horní části fotbalových branek pouhých třicet centimetrů
nad vodní hladinu). Závěrem popřejme obyvatelům Veselí
co nejmenší škody, a nám na příští kurz hodně natěšených
cyklistů, krásné počasí a zajímavé trasy.
Jaroslav Cafourek
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Oslavy Všerub
Dne 11. května 2013 se uskutečnily oslavy Všerub. Při této příležitosti uspořádala škola výstavu žákovských
prací a promítání prezentace, která se týkala její činnosti. I přes nepřízeň počasí jsme přivítali zhruba šedesát zájemců.
V odpoledních hodinách dorazila skupina bývalých žáků, kteří se sešli po dvaceti letech a se zájmem si prohlédli celou
budovu s patřičným výkladem.
Jaroslav Cafourek
Odznak všestrannosti
Žákovské družstvo naší školy ve složení Lenka
Pangrácová, Tereza Jelínková,
Sabina Jílková, Stanislav Pašek
a Manh Dung Nguyen dosáhlo
významného úspěchu na okresním kole Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, které se konalo na atletickém hřišti v Plasích. Stanislav Pašek a Manh
Dung Nguyen ve své věkové kategorii zvítězili, Tereza Jelínková
obsadila druhé a Sabina Jílková třetí místo. Žáci soutěžili
v sedmi soutěžních discíplínách - běh na 60 metrů, hod

medicinbalem, trojskok z místa, kliky po dobu dvou minut, sedy lehy po dobu dvou minut, dribling basketbalovým míčem po dobu dvou minut
nebo běh na 1000 metrů. Všechny tyto disciplíny byly bodovány podle tabulek a součet bodů
za jednotlivé disciplíny pak vytvořil celkové pořadí. Stanislav
Pašek, Manh Dung Nguyen a
Tereza Jelínková postoupili na
krajské ﬁnále v Tachově 8. června 2013. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy!
Václav Růžička

Okresní kolo atletických závodů v Kralovicích
Opět po roce se ZŠ Všeruby zúčastnila okresních atletických
závodů v Kralovicích ve dnech 14. a 16. května 2013. Žáci soutěžili
v těchto disciplínách: hod míčkem, skok daleký, skok vysoký, sprint
na 60 m a běh na 600 m až 1000 m.
Družstvo mladších dívek 6. a 7. třídy získalo stříbrné medaile a pohár za druhé místo v soutěži. Dále je třeba vyzdvihnout výkon
Davida Nguyena, který dosáhl nejlepšího individuálního výsledku
v celé soutěži za mladší kategorii žáků 6. a 7. tříd. Jeho družstvo pak
celkově dosáhlo pěkného 4. místa. Další dva týmy žáků a žákyň z 8.
a 9. třídy obsadily 5. a 6. místo.
Děkujeme za reprezentaci.
Dagmar Pekárková

Mateřská škola
Kapacita MŠ a prázdninový provoz
Po zápisu pro následující školní rok byla kapacita
MŠ opět doplněna novými dětmi a zároveň plně naplněna.
Z celkového počtu dětí je 75% dětí, které bydlí ve Všerubech a v obcích patřících pod zřizovatele Město Všeruby.
Ostatní děti byly přijaty z okolních obcí, protože již nebyl
u místních zákonných zástupců dětí o MŠ zájem nebo tyto
děti nesplňovaly věkovou hranici vhodnou pro přijetí do
MŠ. Nově přijaté děti nastupují do MŠ v září.
O hlavních prázdninách bude provoz v červenci
pro stávající děti, které se přihlásily. V srpnu bude MŠ zavřena.
Jarní akce
Činnost s dětmi byla v jarním období opět velmi
pestrá. Paní učitelky připravily pro děti zajímavé činnos-

ti ze všech vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání.
Zpestřením bylo několik kulturních a sportovních akcí.
Děti jezdily do solné jeskyně, ve školce shlédly loutkové
představení, šly zajímavou cestu plnou úkolů za čarodějnicí, kterou našly v lesíku nad naším městečkem, někteří se
účastnily všerubské šlápoty. Úspěch měla tvořivá dílnička
dětí s maminkou ke Dni matek. Také jsme se připravovali
na vystoupení na slavnosti Města Všeruby. Všechny děti,
které na náměstí přišly, vystupovaly. Věříme, že jsme naším programem potěšili všechny, kdo se přišli podívat.
Školní výlety jsme letos naplánovali do Domu pohádek v Plzni a druhý na farmu v Milínově u Nezvěstic.
Počasí bylo zrovna pěkné a oba výlety se všem líbily.
Noc ve školce
Zajímavým dnem, který nekončil jako obvykle,
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školce – naše Kouzelná noc hraček. Děti si přinesly spacáky, rozloučily se s rodiči
a začal náš program. Jako
první jsme šli na stopovačku. Byl krásný podvečer,
všichni s dobrou náladou
plnili úkoly a na konci nás
čekal sladký poklad a vydali jsme se zpět do školky.
Tady jsme měli další práci.
Připravit si večeři a něco
na snídani. Někdo dělal
chuťovky, jiní připravovali
těsto na bábovku a koláč.
Další malovali na kamínky
své obrázky. Všichni se do
práce zapojili. Pak děti čekalo to hlavní, připravit si svou
postýlku na spaní. Každý měl svůj spacák, polštářek a šli
si najít svůj pelíšek v prostoru třídy. Děti ještě věděly, že
je čeká odvážná cesta po tmě po školce, jen podle svítících
hvězdiček. Ani toho se nikdo nezalekl. V závěru večera se
s chutí dívali na promítání pohádky na dobrou noc. Pohád-
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ka skončila a jako mávnutím kouzelného proutku všichni
krásně usnuli. Ráno se přišel ještě někdo podívat, jak spaly
také paní učitelky, pak jsme
udělali ranní hygienu, sbalili jsme si spacáky, snědli
jsme, co jsme upekli a společně jsme už čekali na rodiče. Možná, že se někomu
postesklo po domově, ale
vůbec nikdo nebrečel.
Děti za svou odvahu
dostaly papírové medaile,
odnášely si svůj namalovaný kamínek a hlavně hodně
dojmů. Sešly se děti z každé
naší třídy, od nejmenších tříletých po předškoláky. Musíme pochválit všechny – děti si pomáhaly, dělaly vše s
chutí a rády a všem se tu moc líbilo. Naše Kouzelná noc
hraček předčila naše očekávání. Spokojenost všech byla
toho důkazem a určitě tato akce nebyla poslední.
Jana Růžková

SDH Všeruby
Z činnost SDH Všeruby
Přeji pěkné, a doufejme, že už pěkné letní dny. Na
hezké počasí letos čeká snad každý. Zima byla delší než je
obvyklé, a když už konečně skončí tak mi to připadá, že
stále prší a někdy to i v květnu vypadá na sněžení.
Činnost mladých hasičů se však nezastavila ani
v tomto ne příliš příznivém počasí. Koncem března jsme
se účastnili tradičního branného závodu v Úněšově. Ti
z Vás, kteří mé články čtou pravidelně, nepřekvapí účast
50 soutěžních hlídek. V této konkurenci si družstvo starších vybojovalo 6. místo z 29 hlídek. Družstvo mladších
skončilo těsně za medailovou pozicí a to o pouhý jeden
bod. Závod si vyzkoušela i dvě družstva přípravky. Další soutěží v pořadí jsou útoky dle mezinárodních pravidel
v Manětíně. Soutěže, která se konala poslední dubnovou
sobotu, se z důvodu nemoci zúčastnilo pouze družstvo
mladších. V této kategorii startovalo 28 družstev a my
jsme získali páté místo.
V průběhu dubna měli občané Všerub možnost
každé nedělní odpoledne sledovat na místním hřišti trénink družstva dorostenek. Deset děvčat ve věku od 14 do
18 let z Ledec, Příšova, Chotíkova a Všerub bude v letošní
sezoně startovat pod hlavičkou SDH Ledce, odkud nápad na utvoření družstva vzešel. Mají za sebou dva měsíce tréninku a první soutěž, kterou byl memoriál Vendulky
Fránové 4. 5. v Plzni na Košutce. Výsledky sice nebyly na
vítězství, ale trenéři tohoto družstva Majda Stará a Michal
Palek byli v celku spokojeni. V jedenáctém ročníku memoriálu startovalo více než 100 závodníku z 27 SDH a 17

okresů napříč celou republikou. Z našich děvčat si nejlépe
vedla Zuzka Meierová, která v běhu na 100 metrů překážek skončila s časem 22,99 na 40. místě. Držme děvčatům
palce, aby se jim v 15. června na krajské soutěži v Tachově
dařilo o něco lépe.
V neděli po memoriálu se konal Globus CUP. Požární útoky mladých hasičů se konaly v těsném sousedství
stanice HZS na Košutce. Startovali jsme opět pouze v kategorii mladších, tentokrát však se dvěma družstvy. I přes
malou možnost tréninku kvůli špatnému počasí, zkuste se
v teplotách kolem 10 stupňů koupat ve vodě, jsme získali
6. a 8. místo z 28 družstev.
O týden později jsme vynechali soutěž v Horním
Hradišti, protože jsme spolupracovali na organizování
oslav města Všeruby. Zde v závěru odpoledního programu
předvedla přípravka útok CTIF s úpravami pro tuto kategorii. Vše zvládli na výbornou a za potlesku přihlížejících
návštěvníků obdrželi medaile. Ve středu 15. května se náš
sbor již třetím rokem zapojil do ČESKÉHO DNE PROTI
RAKOVINĚ. Ve sbírce, kde se prodávají žluté kvítky, bylo
ve Všerubech vybráno 5.646,- Kč, které byly odeslány na
konto ligy proti rakovině, která sbírku organizuje. Všem,
kteří si malý kvítek zakoupili, děkujeme za podporu této
akce.
Konec měsíce května již tradičně patří hře Plamen. Letošní 41. ročník okresního kola se konal v Dolním Hradišti. Sobotní den začal velmi slibně, počasí nám
přálo, družstvo starších startovalo se sedmým místem
z podzimního kola. Pro malý počet bylo družstvo starších
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se v průběhu sobotních disciplin podařilo udržet sedmé
místo. Bohužel z důvodu odjezdu dvou účastníků na cyklistický kurz se základní školou,
se nepodařilo sestavit družstvo na
nedělní požární útok. Bodový náskok družstva byl však dostatečný
a nestartování na požárním útoku
nás posunulo pouze na osmé místo. Družstvo mladších startovalo
z 3. místem z podzimního kola. I
když neprobíhaly discipliny podle představ, jedinou, která se nám
opravdu povedla, byl útok CTIF,
zde jsme po prvním dnu zůstávali
stále na třetím místě. Na družstva
Manětína a Nekmíře jsme ztráceli
4 body, pro nepřízeň počasí bylo
rozhodnuto o konání pouze jednoho pokusu na požárním
útoku. Družstvům Manětína a Nekmíře se v této disciplině nedařilo. Nám se podařilo získat 6. místo v požárních
útocích. V celkovém pořadí jsme tak získali místo druhé
a od celkového vítězství nás dělilo pouze 0,35 sekundy.
Po závěrečném vyhodnocení nás čekalo asi největší pře-

VŠERUBSKÉ LISTY
kvapení, když přišel vedoucí z Horního Hradiště, které
zvítězilo v obou kategoriích, že do krajského kola pojedou
pouze s družstvem starších. Tím pádem je jasné, že okres
Plzeň – sever budou v mladší kategorii reprezentovat mladí hasiči
ze Všerub.
V červnu nás čekají soutěže v Hůrkách, kde se koná
okrskové kolo v požárním sportu
dospělých. Mladé hasiče 8. a 9.
června čekají soutěže na Horní
Bělé a v Mrtníce. Družstvo mladších se v termínu od 10. – 14. 6.
zúčastní soustředění před krajským kolem hry Plamen, které se
koná 22. a 23. 5. v Domažlicích.
No a v neposlední řadě družstvo
dorostenek 15. 6. krajské kolo dorostu v Tachově. Jak sami vidíte, červen je opět soutěžemi
naplněn. Nezbývá než přát všem soutěžním družstvům
hodně štěstí a nám všem pěkné počasí.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
Dne 16. 3. 2013 jsme uspořádali již druhý FOTBALOVÝ PLES, podrobnosti o této
akci si můžete přečíst v samostatném článku.
I přes problémy s družstvem mladších žáků (nebyl
trenér, přes zimní přestávku se o jejich trénování v rámci možností starali sami
členové výboru) se nám
nakonec pro ně povedlo
sehnat trenéry. V současné době tedy žáčky vede
Láďa Týr, kterému pomáhají Martin Němec a Honza Vrba. Vypadá to, že se
opravdu blýská na lepší
časy, neboť „prckové“ se
konečně dočkali i prvního mistrovského vítězství.
V
souvislosti
s naší mládeží jsme se
pokusili založit i družstvo
dorostu, neboť máme několik kluků, kteří skončili v mladších žácích a také několik mladíků starších 15-ti let. I když
jsem od tohoto kroku byl z několika stran zrazován (že
nejsou zodpovědní, že mají jiné zájmy, že se na to časem
„vykašlou“ apod.) tak jsem si dorost vzal prozatím na starost já. Na první schůzku přišlo asi 15 mladíků (ze Všerub,

ale i z okolí /Kunějovice, Líšťany/), kterým jsem nastínil
své představy, sdělil jsem jim, že záleží jen na nich, jestli budou ochotní poctivě trénovat, že je to ze začátku asi
bude bolet, ale že jestli to vydrží, tak dorost přihlásíme.
Zatím chodí na tréninky průměrně kolem 10 – 12 hráčů,
dostávají poměrně dost do těla, ale já doufám (a věřím
jim), že to vydrží a že budeme moci dorost přihlásit.
A ještě jedna poznámka k mládeži. Na
základě naší žádosti jsme
získali dotaci od Plzeňského kraje v rámci projektu
„Bezpečná branka“. Jedná
se o částečné zaﬁnancování koupě tzv. bezpečných
branek pro mládežnickou
kopanou, která jsou certiﬁkovány a odpovídají nejnovějším bezpečnostním
předpisům. Jedna takováto
branka ovšem stojí cca 30.000,- Kč, nám se podařilo na nákup
těchto branek získat dotaci ve výši 40.000,- Kč (požadovali
jsme 55.000,- Kč). Takže branky v nejbližší době koupíme,
využijeme dotaci a zbytek zaplatíme z vlastních zdrojů.
Výsledky našich družstev asi znáte. Zde asi za
zmínku stojí jednak výše uvedená první výhra našich
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mladších žáků a také bych se chtěl zmínit o několika
zápasové vítězné „šňůře“ našeho „béčka“, která se hráčům povedla pod vedením nového trenéra Pavla Turečka.
V průběhu jara jsme několikrát „poskytli pomocnou ruku“ starostovi města, podíleli jsme se mimo jiné na
přípravách májky, na přípravách oslav města Všeruby a
při průjezdu historických vozidel, spolupracovali jsme na
montáži a demontáži stanů.
Po skončení fotbalové sezony (v polovině června)
budeme realizovat letní regeneraci trávníku na fotbalovém
hřišti, která bude spočívat v dosetí, zapískování a provzdušnění trávníku. Uvedené práce nám bude provádět ﬁrma PM-TRÁVNÍKY PLZEŇ, kterou jsme vybrali z „minivýběrového“ řízení, jednak nás přesvědčila cenou a také
referencemi. V této souvislosti bych chtěl požádat všechny

spoluobčany o pochopení toho, že v průběhu měsíců červen – srpen bude vydán zákaz vstupu na hrací plochu (i na
tréninkové travnaté hřiště), netýká se asfaltového hřiště.
Rozhodnutím výkonného výboru se SK Všeruby připojil k výzvě Sportu za očištění českého fotbalu „DEJTE KMOTRŮM ČERVENOU“, více informací můžete získat na http://isport.blesk.cz/vyzva.
Na léto připravujeme na 17. 8. Letní turnaj
(bývalý Memoriál Chodora Vaněk) a na 31. 8. Turnaj čtvrtí v malé kopané (v minulém roce odehraný
jako součást oslav 60-ti let založení fotbalu ve Všerubech), pracovně zatím nazvaný „MUŇÁRI CUP“.

Fotbalový ples
Dne 16. 3. 2013 jsme uspořádali již druhý
FOTBALOVÝ PLES. Protože ve Všerubech nemáme
žádný vhodný sál, tak jsme opět museli zajistit autobus,
který účastníky plesu odvezl
do Hůrek do místního
pohostinství,
kde
obec
Hůrky provozuje vlastní
taneční sál. I tak si cestu na
taneční parket našlo asi 70
tancechtivých spoluobčanů.
K tanci a poslechu hrálo DUO
BERBAND, do tomboly se
podařilo získat ceny v celkové
hodnotě cca 10.000,- Kč
(poukázky na kosmetickou
péči, na tetování, mapy,
kalendáře, knihy, lahvinky, trička atd.). Jako půlnoční
překvapení v jedenáct jsme připravili vystoupení taneční
skupiny ARVENA. Její „fešné“ členky zatančily kankán a
dočkaly se zasloužených ovací od celého sálu. Abychom to
našim dámám trochu ztížili, tak jsme pro ně až na půlnoc
zorganizovali tradiční soutěž ve střelbě fotbalovým míčem
na minibranku. Roli favorita potvrdila a s přehledem

zvítězila Jana Hodinová.
Abych nezapomněl, tak večer v pátek, když jsme
zdobili sál, jsme se s Rudou Herákem rozhodli, že ples
bude nekuřácký. A také byl, myslím si, že se to shledalo
s pozitivními reakcemi (i
když sem tam nějaký kuřák
se ozval, ale neměl šanci) a
v tomto trendu budeme určitě
pokračovat.
Závěrem mi dovolte,
abych poděkoval všem, kteří
nám pomohli s tombolou
a
věnovali
nám
ceny.
Poděkování patří STUDIU
VISAGE Plzeň, starostovi
města Všeruby Jaroslavu
Schejbalovi
a
tajemnici
MěÚ Všeruby Markétě Drnkové, Dině Dráždilové (best
secretary) ze společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o.
Plzeň, Mileně Matouškové z tetovacího salonu TATOO
UMI Plzeň a Jiřině Schejbalové z prodejny průmyslového
zboží ve Všerubech.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Ze života města a okolí
Všerubská šlápota
1. května se již tradičně konala Všerubská šlápota, tentokráte
VI. ročník. Jako každý rok je trasa vybírána pro nenáročné turisty,
zároveň sjízdná i pro cyklisty, přiměřeně dlouhá, protože účastníci
jsou vesměs rodiny s malými dětmi. Letošní trasa směřovala okolo
kapličky a školy na Nekmíř, přes bažantnici do Lhotky a dále podél
lesa do vsi Kunějovice a zpět do Všerub. I letos „poslední záchranu“
zajišťoval kolektiv Sboru dobrovolných hasičů v čele s Jaroslavem
Fránou, jenž nám zhruba v polovině cesty podal posilující nápoje a
občerstvení vhodné pro všechny věkové kategorie. Protože nejmladší účastníci byly dvě tříleté děti, které statečně šlapaly až do tohoto
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stanoviště před Lhotkou, poslední úsek do cíle se již vezly
autem. Na konci 11 km trasy byli účastníci odměněni drobnými cenami a diplomy. Každoročně se pochodu účastní
hrstka turisticky a cyklisticky nadšených rodičů s dětmi,
letos tomu nebylo jinak. Prvomájové akce se zúčastnilo
43 turistů. Že by výmluva na počasí? Pravda, nebylo úplně
nejtepleji, ale nakonec ani nesněžilo, nepršelo, ani kroupy
nepadaly, co si více přát? Mě samotnou překvapila přírodní

rezervace Bažantnice, o jejímž významu jsem neměla ani
ponětí. Důvodem ochrany je cenný komplex smíšeného
lesa s bohatým bylinným podrostem včetně potoční nivy,
navazující na systém rybníků, kulturní ﬂoristicky bohaté
louky a prameniště. Děti si výlet báječně užily a příjemně
unavení večer usínaly jako „když je do vody hodí“. Kéž by
se v budoucnu takových akcí účastnilo více lidí.
Veronika Menčíková

Oslavy 801. výročí aneb pobavení pro poddané
Dne 11. května opět naše město ožilo v duchu reje
urozeného panstva, jejich družiny, fraucimoru a s tím spojené hudby, tance, šermu, divadla a všelijaké jiné rozpustilosti.
Na své panství, na chvíli propuštěn z královské
služby, zavítal Hrdibor se svým bratrem Vícemilem. Se
svou družinou byl po příchodu z hradu přivítán panem
purkmistrem, jenž svého pána seznámil, jak zvelebil město a okolí za jeho nepřítomnosti. Družina pana Hrdibora a
Vícemila zase předvedla svým poddaným, že svou rekovností, chrabrostí a udatností v dobách válečných uchrání
jejich životy, majetek a čest. Fraucimor z Glorie nás potěšil půvabným pohybem starodávných tanců. Atmosféru
starých časů dotvořila melodie dobové hudby skupiny
Turdus. Před obědem nás potěšily tancem a zpěvem dětičky ze všech třech tříd mateřské školky. Šermíři nás svým
vystoupením ubezpečili, že v boji nakonec vždy zvítězí
dobro nad zlem. Překrásným zpěvem nás potěšil Plzeňský
dětský sbor, jehož členkami jsou malé obyvatelky našeho města – Míša a Ája Reinwartovi. Perličkou dne bylo
zahájení výstavy k poctě ve světě známého všerubského

rodáka – sochaře Franze Metznera. Kostelík sv. Martina
se na nějakou dobu proměnil v galerii, v níž jsme se mohli
seznámit s Metznerovo tvorbou. Během dne mohli poddaní hlasovat pro budoucí podobu vlajky města Všerub. Jednoznačně s velkou převahou zvítězila varianta číslo 2 (viz
foto na titulní straně), pro níž hlasovalo 147 poddaných, na
druhém místě skončila se 76 hlasy varianta číslo 3, nejméně hlasů obdržela varianta číslo 1 - 40 hlasů. Třešničkou
dne bylo hudební rozveselení skupiny Strašlivá podívaná.
Svou neposednou hudbou zvedla ze židle pár odvážných
poddaných ženského pohlaví, které se svými ratolestmi
tancem doprovodily takty středověké hudby. Mladí hasiči
nás svým vystoupením přesvědčili, že naše příbytky budou v příštích časech v dobrých rukou a že se nemusíme
bát o střechu nad hlavou. Ve večerních hodinách koncertovala kapela Václava Žákovce. Slavnosti byly důstojně
zakončeny parádním ohňostrojem z obydlí pana Hrdibora
a Vícemila. I přes toto ukončení ale Žákovcova kapela vyhrávala až do jedné hodiny ranní, některým spoluobčanům
se prostě domů nechtělo.

Noc kostelů 2013 ve Všerubech
Letošní rok pořádala farnost Dolní Bělá noc kostelů také ve Všerubech. V pátek 24. 5. jsme otevřeli oba
všerubské kostely. Začali jsme v 18:00 dole na náměstí
v kostele svatého Ducha. Začátek patřil dětem, které v malé dílničce nejprve objevovaly názvy jednotlivých částí
vybavení kostela (např. oltář, ambon, vyobrazení svatých
atd.) a poté měly doplnit jednotlivé názvy do připravených
vlepovaček. Pak následovala přednáška o životopise a duchovním odkazu svatých Cyrila a Metoděje. Letos slavíme 1150 let od jejich příchodu na Moravu, a proto se toto
téma nabízelo. Kostel sv. Ducha byl otevřen do 21:00 hod
a účastnilo se ho cca 20 návštěvníků.

Program v horním kostele svatého Martina na
hřbitově začal ve 20:00 přednáškou pana Menčíka o historii kostela a hradu. Přesto, že téma bylo již několikrát
přednášeno, opět se setkalo s nadšením a vyvolalo následnou diskusi. Od 21:00 přednesl všerubský vokální sbor
Kůrovci program meditační půlhodinky složené ze zpěvů
z komunity Taize (mezinárodní křesťanská komunita severně od francouzského Lyonu, kam se sjíždí z celého světa hledající) a z četby starozákonních žalmů. Podle potlesku se zdálo, že zhruba třicet přítomných bylo s programem
spokojeno.

Svěcení kapličky v Radimovicích
Den po slavnostech města, tedy 12. května proběhla nevšední událost. Toho dne pan pater Figura z Dolnobělské farnosti vysvětil nově opravenou kapličku nad
Radimovicemi a několik křížků nacházejících se při cestě ze Všerub do Radimovic. Prvním zastavením za účasti
hrstky přihlížejících byla trojice křížků blízko tůní. Bohužel nevíme, na jakou paměť byly tyto křížky postaveny,
až na prostřední kříž, o kterém se traduje, že byl postaven
na paměť nehody – v 50. letech zde zahynulo dítě, které

bylo poraženo traktorem. Druhým zastavením byla nově
opravená sloupková boží muka s ornamentálně zdobeným
litinovým křížem, s reliéfem ukřižovaného Krista a s drobným sousoším kalvárie při patě kříže. Sloup z čelní strany
je zdobený gotizujícím obloučkovým vlysem zakončený
lilií. Boží muka byla vystavěná v roce 1808 zřejmě na paměť nějakého neštěstí, obvyklým důvodem stavby božích
muk také bývalo poděkování za záchranu nebo odvrácení pohromy. Z této doby také zřejmě pocházejí letité lípy
stojící po obou stranách božích muk. Do třetice této zají-

Veronika Menčíková

Miroslav Falkenauer
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mavé pouti bylo vysvěcení nově opravené kapličky. Kaplička byla rovněž vybavena novým mobiliářem a na místo
původního obrazu byl osazen dřevěný reliéf z dílny pana
Radoslava Vichnara z Líšťan. Své dílo ocitoval takto: „na
prostém dřevěném kříži vidíme hlavu Krista, jehož slzy

dávají vzniknout novému životu“. Celá událost byla zakončena občerstvením připraveným radimovickými občany. Škoda jen, že od jehož vychutnání nás vyhnal prudký
studený vítr a blížící se liják.
Veronika Menčíková

Příspěvky čtenářů
Všerubští modeláři
První jarní sluníčko toužebně očekávali mladí modeláři,
kteří si přes zimu postavili svá letadla a konečně je mohli vyzkoušet. Na kroužek modelářů dochází skupinka dětí a hrstka nadšených
dospělých, na které dohlíží David Běle. Ač nemají plně vyhovující prostor, schází se pravidelně každou středu odpoledne. Každý z
nich začal postavením jednoduchého „házedla“. Když získali větší
zručnost a osvojili si pojmy a pravidla létání, pustili se i do větších
kluzáků. Na trenažéru nacvičují ovládání motorového letadla, jehož výroba je do budoucna čeká. Proto jim popřejme pevnou ruku
při výrobě a příhodný vítr při létání.
Viola Pešková
Memoriál Luboše „BALŮ“ Černého
Bývalí členové šipkového klubu WC TEAM VŠERUBY pořádali I. ročník memoriálu Luboše“BALŮ“ Černého v šipkovém sportu, který se uskutečnil dne 9. 3. 2013
od 14 hod. Prezentace hráčů probíhala už od 12:30 hod,
mezitím jsme začali přestavovat restauraci „Muňari“, abychom se vešli se dvěma automaty do místních prostorů.
Cca okolo 13 h začali chodit první
hráči, ale jak je zvykem místních lidí chodit na poslední chvíli, měl jsem strach, že
bude málo příznivců šipek. Museli jsme
čekat do 14:45 hod na zahájení memoriálu, při kterém jsme předali kytice naší fanynce a manželce Luboše Hance Černé st.
Dále proběhlo vysvětlení pravidel, která se
následně striktně dodržovala (zkušenosti z
nultého ročníku).
Nakonec se nás sešlo 24 hráčů a
hráček, kteří byli rozlosováni do tří skupin, a každý s každým sehrál utkání na dva vítězné sety
501 double out. Vítězové tří skupin se utkali též na dva
vítězné sety. Měli jsme připraveno cca 65 cen a tímto bych
chtěl poděkovat všem sponzorům a příznivcům, poněvadž
bez nich by se memoriál konal těžce. Měli jsme ceny připravené pro nejstaršího hráče a za nejrychleji zavřené kolo,
dále putovní pohár a poháry za první tři místa.
Hodily se první šipky do terče a celý turnaj byl rozehrán. Byla to docela podívaná, protože někteří ex ligoví

hráči dostávali na frak, viz já od Jarinky, sice se štěstím
jsem nakonec zvítězil 2:1,ale bylo to o prsa. Vítěz nultého ročníku František „TAZI“ Loukota neměl též dobrou
fazonu, ale pak se rozehrál. Měli jsme čest poznat extraligové hráče z týmu Úlet Křimice. Dorazili k nám jako rodina Weberových (otec, matka, syn a jeho manželka), jako
„švára“ je doprovázel Mundy, byl to nabitý stůl. Samozřejmě místní šipkaři jako p. Mečl, p. Rada
(Malbit), Áša, p. Černý st. házeli výborně.
V zastoupení něžného pohlaví, jak jsem
uvedl výše „Jarinka“, nebo Hanička Černá
potrápily dost hráčů!!! Celý memoriál probíhal v duchu fair play a doufám, že příští
ročník přijde více hráčů, kteří zkusí poprvé
házet šipkou na elektro terč.
A jak nakonec Memoriál dopadl?
nejstarší hráč - Jan Mečl 72 let
nejrychleji zavřené kolo - p. Weber st. – 4.
kolo, druhou šipkou
3. místo – Luboš Balů Černý ml.
2. místo – Standa Pupi Kudík
1. místo - Michal Weber
putovní pohár - Michal Weber - má povinnost na další ročník dopravit pohár do Všerub.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem hráčům a
sponzorům za krásný den a klidný průběh turnaje.

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 4. díl
V roce 1964 se záměr odehrát v okresním přeboru
všechna podzimní utkání na hřištích soupeřů a na jaře na
hřišti v Chotíkově, prakticky nezdařil. Již předem byl od-

souzen k neúspěchu, protože neměl podporu širšího okolí
včetně místních činovníků, a hlavně nebyl vůbec ﬁnančně
zajištěn. Oddíl spadl do nižší soutěže a hřiště se pouze částečně rozkopalo a to bylo všechno. V roce 1965 pak nastá-

Standa Kudík
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ze soutěže a pochopitelně hřiště zůstalo rozkopáno.
Řada hráčů pak postupně přešla do okolních klubů. Nejvíce do Sokola Chotíkov např. Petr Kortus, Pavel
Reinwart st., Josef Pelikán, Karel Majer, Jan Meči, Jan
Rajšl a další. František Bočan odešel na hostování do Lín,
Jan Sýkora Unešov, později Hunčice a někteří hráči přestali kopanou provozovat vůbec. Výše popsané události měly
vliv, že se rozpadl i výbor Sokola. Existovala jen malá
skupinka lidí jiného zaměření, která se scházela ve školní
tělocvičně, muži i ženy, kteří chodili cvičit na nářadí lx
až 2x týdně. Vedoucím těchto cvičenců byl Vojta Wiesner,
velký nadšenec pro tento
druh sportu. Pomáhal mu
též Jiří Fleisner. Postupně se
začala provozovat odbíjená,
docela na slušné úrovni.
Když hodnotím tuto situaci
s odstupem času, je těžko
pochopitelné, jak mohlo v
obci dojít k takovému nezájmu o kopanou. Přece zde
byla nějaká tradice. Bylo to
v uvozovkách velké umění
se k něčemu podobnému
propracovat
Postupné obrození
zájmu o kopanou se datuje
přibližně k roku 1968 a později. Na podzim tohoto roku se
do Kokořova přistěhovala rodina p. Lojzy Heráka, který
začal pracovat v místním státním statku jako ošetřovatel
dojnic. Jelikož na dřívějším působišti hrával závodně kopanou, začal u místních obyvatel zjišťovat, co je to za rozkopané místo u potoka. Zároveň se skamarádil s Jiřím Brožíkem, který též pracoval na statku a místní poměry dobře
znal. Chodili si pak po večerech s dalšími zájemci zakopat
na toto bývalé hřiště. Na přední straně u silnice bylo kousek rovné plochy. S ředitelem p. Dvořákem často hovořili,
co by se s tímto stavem dalo do budoucna dělat. Tady totiž
byla technika, která se pro znovu zprovoznění hřiště nedala ničím jiným nahradit. Bylo postupně domluveno ještě s
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dalšími zájemci, že po žních v roce 1969 se zajde na tehdejší MNV s požadavkem o organizační a ﬁnanční pomoc.
Toto si vzal na starost Jiří Brožík. Tehdejší tajemník MNV
Antonín Reinwart, na kterého se obrátil, mu okamžitě vyšel vstříc. Měl radost z této iniciativy, protože byl předtím
velkým fandou všerubské kopané a rozpad oddílu ho velmi mrzel. Poradil mu, co se bude muset nejdříve udělat a
jak se má postupovat. Pomohl sepsat písemnou veřejnou
výzvu k občanům Všerub a byla stanovena veřejná schůze
pro všechny zájemce o obnovení kopané ve Všerubech.
Tuto výzvu pak Brožík, jako iniciátor této akce
několikrát během týdne přečetl v místním rozhlase a bylo
určeno přesné datum konání schůze. O této nevšední
akci se začalo po celé vsi
hodně hovořit a byl postupně o ni projeven značný
zájem. Do hostince ve stanovený den přišel velký počet zájemců. Můžeme říci,
že bylo víc než plno. Tajemník p. Reinwart schůzi
zahájil, vysvětlil možnosti
a podmínky dotací, co lze
všechno očekávat od MNV
a poradil, jak postupovat v
dalších akcích. Po následující rušné debatě všech
přítomných byl ustaven a odhlasován nový výbor Sokola (starý vlastně neexistoval). Podle pamětníků, s kterými
jsem postupně hovořil, se této ustavující schůze zúčastnili
např. Brožík, Hořický, Bočan, Hodina st, Uher, Kortus,
Herák, Sýkora, P. Reinwart, J. Majer, Beránek, Wiesner,
Fleisner, Dvořák a mnoho dalších.
NOVÝ VÝBOR SOKOLA
Karel Hořický předseda
Jiří Brožík
jednatel
Jan Sýkora
pokladník Sokola
Olda Beránek pokladník oddílu kopané
Alois Herák
trenér
Vlastimil Reinwart

Mistryně ČR ze Všerub
Velký úspěch si v nedávné době připsala Plzeňská taneční
skupina UNIQUE, jehož členkou je i malá Všerubská obyvatelka
Sára Lili Eretová (na fotograﬁi sedící na slonovi). Její tým se
stal mistrem České republiky v show art - dance v mini (baby)
věkové kategorii za choreograﬁi U zelené tůně. V Chomutovské
hale na mistrovství Čech postoupili ze 3. místa na celorepublikové ﬁnále taneční soutěže CDO (Czech dance organization)
do Kladna, kde se konalo mistrovství České republiky. Taneční
skupinu UNIQUE vede paní Eva Vysloužilová a s choreograﬁí ji
pomáhali p. Šárka Hraničková a Tereza Fictumová.
Pavlína Eretová

- 12-

VŠERUBSKÉ LISTY

Ze spolku Hrdibor Všeruby
Pozvánka na Mokrou Galusku
Dovolte mi, abych Vás všechny jménem osvědčeného týmu (Jarda, Veronika, David, Katka, Dina, MUDr. Iveta a má maličkost) pozval
na již třetí ročník MOKRÉ GALUSKY. Tato akce se bude konat „již“
3. srpna, takže trénujte a připravujte se. Já sám mám v plánu (cca 14
dní před akcí) vystavět kopii lávky u mě před domem a jezdit a jezdit a
jezdit.
Stejně jako v loňském i předloňském roce budeme mít pro soutěžící připraveny hodnotné ceny (počítáme s obdobným rozpočtem), jestli
bude televize, to ještě nevíme, vítěz ale určitě zklamán nebude. Samozřejmostí bude i doprovodný program, podrobnosti se dozvíte s dostatečným předstihem na plakátech a pomocí obvyklých informačních médií.
Za pořadatele se na Vaši aktivní účast těší
Vašek Červenka

Inzerce

Pozvánky na budoucí akce
MOKRÁ GALUSKA - pořádá spolek HRDIBOR Všeruby - 3. 8. 2013 - nádrž u hasičárny
LETNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ - pořádá SK Všeruby - 17. 8. 2013 od 13:00 hod - fotbalové hřiště
MUŇÁRI CUP - turnaj čtvrtí v malé kopané - pořádá SK Všeruby - 31. 8. 2013 od 10:00 hod - fotbalové hřiště
VŠERUBSKÝ ŠIKULA - pořádá spolek HRDIBOR Všeruby - 21. 9. 2013

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
ROČNÍK III, číslo 2/2013

další vydání Všerubských listů Vám bude doručeno přímo
do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 2. 9. 2013,
předpokládané vydání nového čísla je naplánované na
16. 9. 2013.
Redakční rada
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