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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nový rok nám utíká jako voda. Než jsme se
rozkoukali, je tu konec února. Mě to však nedá, abych se
nevrátil ke konci roku minulého. První adventní neděli
jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom. Jako
každý rok na něj město přikoupilo další nové
ozdoby. Loni se pořídily padající kapky, které,
jak jsem zaznamenal, se účastníkům akce líbily.
O to smutnější je, že vydržely jen do silvestra,
kdy je naše „zlatá mládež“ poničila a odcizila.
Podotýkám, že jim k ničemu nejsou, jenom jim
„udělaly radost“ a nám ostatním škodu. Mimochodem ta
„legrace“ bude stát okolo 15 tisíc korun.
Ale aby můj příspěvek nebyl jen o problémech,
které mě trápí, chtěl bych se zmínit o plánech na tento
rok. V letošním roce je před námi hodně práce. Výčet
toho, co má město v plánu je poměrně dlouhý. Vyberu jen
pár akcí, které se již začaly realizovat. Jako první jsme
vstoupili v jednání se Správou údržby silnic Plzeňského
kraje ohledně možného spoluﬁnancování projektu na
rekonstrukci náměstí. Dále proběhlo výběrové řízení na
výměnu oken ve škole na náměstí. S tím souvisí podaná
žádost o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje. Rovněž
žádáme o dotaci na opravu křížků u cesty směrem na
Radimovice.

Jednou z dalších schválených akcí je oprava
chodníků u řadových domků za městským úřadem a
oprava místní komunikace od starých bytovek směrem
k rokli. Dále v letošním roce chystáme rozšíření parkoviště
u bytovek za městským úřadem. Pro udržení pořádku ve
městě a okolí připravujeme vybudování sběrného místa
u ČOV za ﬁrmou Proceram. Je toho dost, co je v plánu
pro letošní rok. Proto jen doufám, že nám nějaká ta dotace
vyjde.
V sobotu 11. května proběhnou městské oslavy.
Letos se konají pouze jeden den, ale doufám, že budou
stejně úspěšné jako ty loňské. Následující den se uskuteční
slavnostní mše v kostele sv. Ducha. Po slavnostní mši
bude následovat pouť ke kapličce u Radimovic kolem
již zmiňovaných rekonstruovaných křížků. Kaplička
u Radimovic bude na závěr pouti vysvěcena.
Chtěl bych na závěr poděkovat spoluobčanům,
kteří se podíleli na zimní údržbě chodníků. Patří jim za
to opravdu velký dík!!!! Je mi líto, že těchto občanů je
stále méně a méně. Přál bych si, aby podobná spolupráce
fungovala i v letních měsících a zapojilo se více občanů.
Jaroslav Schejbal
starosta

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se sešlo 30. 1. 2013. Prvním
bodem bylo projednání změny rozpočtu města číslo 1/2013.
Jednalo se hlavně o dotace a příspěvky státu, se kterými se
počítalo a tak se jedná jen o účetní operaci. Jediná skutečná
změna bylo odsouhlasení částky na dokončení výměny
oken v základní škole na náměstí.
Dalším bodem jednání byla účast města
v honebním společenství Hůrky. Starosta informoval o
tom, že jednal se zástupci tohoto společenství, kteří měli
zájem, aby obec vstoupila (z pozice majitele pozemků
v této honitbě) a vyjádřil se vstupem souhlas. Po právním
posouzení stanov společenství vyšlo najevo, že město (jako
každý člen) ručí za závazky tohoto společenství vlastním
majetkem. Z toho vyplývá, že souhlas s členstvím musí
vyjádřit zastupitelstvo (jedná se o majetek města). Protože
nebylo zcela jisté, jaké vládnou v tomto společenství
poměry (několik let zde po úmrtí minulého honebního
starosty nebylo vedeno účetnictví, i když nyní se situace
stabilizuje), zastupitelstvo při hlasování neschválilo
vstup do tohoto honebního společenství. Peníze za nájem
pozemků – jediný příjem plynoucí z členství – město stejně
dostane na základě nájmu honitby.
V dalším bodě starosta seznámil zastupitele
s výběrem dodavatele výměny oken do budovy základní

školy na náměstí (čp. 1). Jedná se o dokončení výměny
oken, která přinese zpětně úsporu na vytápění. Komise
zastupitelů vybrala nejlacinější nabídku ﬁrmy RI OKNA
za 312.266,- Kč. Pokud bude vypsána dotace na tento účel,
pokusíme se o ni požádat.
Podle rozpočtu byly plánovány opravy místních
komunikací. Starosta seznámil zastupitele s výběrem lokalit
a dodavatele. Budou opraveny cesty v Radimovicích,
na návsi v Popovicích, ve Všerubech cesta u Rubášů
po opravené kanalizaci, bude rozšířené parkoviště u
bytovek za městským úřadem a k němu vedoucí cesta.
Nejnižší nabídku podala ﬁrma BERGER za 694.284,- Kč.
Zastupitelé vyslovili souhlas s touto akcí.
Schválena také byla oprava chodníků u první řady
řadových domků (nad servisem) – poslední neopravený
chodník. Jeho současný stav již ztěžuje zimní údržbu. Byla
vybrána ﬁrma INTERSTAV za cenu 330.000,- Kč
Místostarosta
Falkenauer
pak
předložil
zastupitelům Strategický plán rozvoje města – projektové
záměry pro období 2013 – 2020. Tento strategický plán
je vyžadován různými institucemi hlavně v případech
poskytování různých dotací. Projektové záměry jsou hlavní
osou celého tohoto plánu. Jedná se o záměry – spíše zbožná
přání – nikoli o napevno rozhodnuté projekty. Jde o to,
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aby dlouhodobé snažení zastupitelů a vedení města dostalo
jednotnou myšlenku a aby všichni zúčastnění na tomto
procese netříštili síly. Tento plán se ještě bude dotvářet –
v rámci Místní akční skupiny, jejíž je město členem – dojde
k rozdání dotazníků občanům a k případnému shromáždění
lidí, aby se i oni mohli vyjádřit, co by dlouhodobě chtěli
ve městě vybudovat. Dokument, který byl předložen dnes
zastupitelům (viz strana 4), je jakýmsi úvodním počinem.
Zastupitelé tento dokument přijali.
Slova se ujal opět starosta a připomenul, že
poslední částí města, ke které nevedou chodníky je cesta
k areálu SK Všeruby. V souvislosti s jinou stavební činností
pana Hartmana získala obec zdarma studii proveditelnosti
tohoto záměru. Bude nutný výkup několika pozemků, který

se jeví jako uskutečnitelný. Bude nutné zpracovat projekt
v ceně cca 65.000,- Kč. Je to však poslední část, zrovna u
hlavního příjezdu do města, která nám nedělá čest svým
vzhledem a která je i nebezpečná pro chodce. Zastupitelé
schválili zadání projektu.
Posledním bodem bylo projednání dotace na
traktor ISEKI. Od poskytovatele dotace přišlo zpřesnění,
že traktor nesmí být používán na zimní údržbu, ale jen
na údržbu lesních cest a zeleně, jak přesně zněla dotace.
V opačném případě hrozí vrácení dotace i s pokutou.
Vzhledem k tomu, na co traktor používáme, odhlasovali
zastupitelé zrušení žádosti o tuto dotaci.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Městský úřad informuje
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí ) k 1. 1. 2012: 1247
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí ) k 31. 12. 2012: 1279
V roce 2012 se:
přistěhovalo
odstěhovalo
narodilo
zemřelo
uzavřelo

54 občanů
22 občanů
12 občanů
12 občanů
9 manželství

Místní poplatek ze psů: Městský úřad upozorňuje občany, že dne 2. 4. 2013 je splatný místní poplatek ze psů.
Oznámení: Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že jeho pracovníci budou poskytovat ve středu 20. 3. 2013
od 12.00 hodin do 17.00 hodin na Městském úřadě ve Všerubech pomoc při vyplňování daňového přiznání k dani
z příjmu. Zároveň mají občané možnost v tento den vyplněné daňové přiznání u těchto pracovníků podat.
Oznámení: Ve dnech od 15. 4 .2013 do 19. 4 .2013 se uskuteční HUMANITÁRNÍ SBÍRKA letního a zimního
oblečení, lůžkovin, ručníků, záclon, peří, přikrývek a dek. Bližší informace se dozvíte z informačního letáku.
Oznámení:

Dne 27. 4. 2013 proběhne v našem městě svoz nebezpečného odpadu.

Oznámení: Stále je možnost zakoupení publikace „Všeruby 1212 - 2012“ a DVD na Městském úřadě ve Všerubech.

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Linda Bursová (rodiče Romana Bursová a Miroslav Bursa)
Louis Klement (rodiče Tereza Štěpánová a Miroslav Klement)
Natálie Opatrná (rodiče Zdeňka Hodinová a Václav Opatrný)
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
František Pauly ze Všerub (ve věku 66 let)
Anežka Dušková z Radimovic (ve věku 90 let)
Mgr. Milan Nenádl ze Všerub (ve věku 75 let)

Projekt rekonstrukce náměstí

Opravy cest ve spravovaných obcích
Rekonstrukce zahrady MŠ Všeruby

Rekonstrukce budovy ZŠ

Úpravy chodníků u řadových domků
ve Všerubech
Nový chodník u hřiště ve Všerubech
Osazení informačních tabulí v obcích

Vybudování sběrného místa

Rekonstrukce střechy ZŠ
Rekonstrukce objektu bývalé kotelny

Cesta u Neužilů

Pěší cesta od Růžičků na hřiště

Pěší cesta od DPS k židovskému
hřbitovu
Cyklostezky na území města a přidružených obcí

Rekonstrukce kulturního domu ve
Všerubech

2

3
4

5

6

9

10
11

12

13

14

16

15

7
8

Rekonstrukce náměstí ve Všerubech

Název projektu

1

č.

zázemí pro kulturní život ve městě

sportovní vyžití obyvatel, cykloturistika

průchodnost krajiny, procházky obyvatel

odstranění havariního stavu
vybudování archivu, garáže a zázemí pro
pracovníky MěÚ
bezpečnost provozu, zachycení srážkových vod
průchodnost krajiny, procházky obyvatel

separovaný sběr odpadu

rozšíření a zkvalitnění prostor pro výuku,
sjednocení školy do jedné budovy
vzhled, bezpečnost chodců, snazší zimní
údržba
bezpečnost chodců
informovanost občanů i návštěvníků

opravy povrchů cest
vzhled, bezpečnost dětí

připravená PD pro případnou dotaci

vzhled, bezpečnost provozu, vymezení
parkování

Cíl projektu

celková rekonstrukce zpevněných i zelených ploch, inž.sítí,
veřejného osvětlení
podrobný realizační projekt
dle studie
opravy nástřikem
obnova zeleně a hracích prvků
zahrady
dostavba tělocvičny a nových
učeben
výměna betonové dlažby a
obrubníků
vybudování nových chodníků
osazení tabulí s mapkou a
vývěskou pro MěÚ a ostatní
Oplocená zpevněné plochy
pro kontejnery
výměna krytiny a oplechování
přestavba stávajícího objektu a
dostavění patra
vybudobání nové komunikace
se smíšeným provozem
vybudování nové jednoduché
pěšiny na okraji města
vybudování nové jednoduché
pěšiny na okraji města
vybudování sítě značených
cyklostezek napojených na
okolní cykloztezky
rekonstrukce nebo znovuvybudování budovy kultur.domu

Popis

10.000.000,-

250.000,-

200.000,-

500.000,-

300.000,-

2.000.000
3.500.000

100.000,-

1.000.000
120.000,-

300.000,-

25.000.000,-

750.000,300.000,-

750.000,-

25.000.000,-

Předpokládaný
rozpočet v Kč

2018-20

2014-20

2015-16

2015-16

2014

2014-15
2013-15

2014

2014
2013-14

2013

2015-20

2013
2013

2013

2015-20

Datum
realizace

studie

projekt

projekt

studie

opraveno oplocení
a opěrná zeď
studie

studie

studie

Současný stav

Strategický plán rozvoje města - projektové záměry pro období 2013 - 2020
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Základní škola
PaysecCup
Žáci všech tříd druhého stupně naší školy se
i letos účastní soutěže PaysecCup pořádané Poštovní
spořitelnou. V pětikolové základní části PaysecCupu se
naše třídy umístily na devátém, čtrnáctém, patnáctém a
šestnáctém místě v celostátním pořadí. Do čtyřkolového
play off postoupila z devátého místa šestá třída. Play
off je letos novinkou, v minulých letech rozhodoval o
celkovém pořadí součet bodů za všechna kola. Letos do
play off postupuje čtrnáct vítězů v rámci krajů ČR a další
dva týmy s nejvyšším počtem bodů. Dalším pravidlem
je to, že z každé školy se může play off zúčastnit pouze

jedna třída, takže o celkové vítězství se utká celkem
šestnáct škol. Z každého kola play off postoupí vždy lepší
polovina celkového pořadí, takže ze čtvrtého kola play off
vzejde celkový vítěz. I letos jsou ve hře velmi zajímavé
ceny jak pro vítězné školy v podobě notebooku, digitální
kamery či fotoaparátu, tak i zajímavé věcné ceny pro žáky.
Nejzajímavější cena je opět samozřejmě zájezd, tentokrát
na Slovensko do Vysokých Tater a zábavního parku
Tatralandie. Držte nám i letos palce, abychom navázali na
úspěchy z minulých let. Děkujeme!!

Lyže, kola
V prvním únorovém týdnu se žáci naší školy
zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v penzionu
Sládek na šumavském Špičáku. Měli jsme veliké štěstí
na počasí. Po předcházejícím
propršeném týdnu s námi přijel na
hory sníh. Třídenní sněžení nám
zajistilo téměř ideální podmínky
pro lyžování. Musím pochválit
všechny účastníky za svědomitý
přístup k výcviku. Úplní začátečníci
již druhý den začali užívat vlek
a v závěru kurzu i lanovku na
Hofmanky. Odjížděli s příjemným
pocitem, protože velmi dobře
zvládli základy lyžování. Ti zkušenější pilovali jízdu a
vyzkoušeli si všechny přilehlé sjezdovky. V závěru týdne
to byla i horní část černé sjezdovky na Špičáku. Během
volného odpoledne proběhl výlet na Pancíř. Počasí nám
opět přálo, sněžení přestalo. Naskytl se hezký výhled do

okolí. Večery byly věnovány povídání a pouštění ﬁlmů a
prezentací o lyžování, výzbroji a výstroji a samozřejmě
také zábavě. Tradičně proběhla beseda s profesionálním
členem horské služby a závěrečná diskotéka. Celý kurz se
vydařil po všech stránkách.
Od 26. května odstartuje
čtyřdenní cykloturistický kurz. Protože
okolí Českých Budějovic máme již
projeté, stěhujeme se do neméně
krásného prostředí jihočeského města
Veselí nad Lužnicí. Čekají nás toulky
kolem Rožmberka, návštěva Třeboně,
pohádkových zámků Jemčiny, Červené
Lhoty a dalších krásných míst. Naším
zázemím bude ubytovací zařízení TJ
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a restaurace Arabela. Vše
je připraveno, zbývá jen doufat, se k nám stejně jako na
lyžích přikloní i počasí.

Václav Růžička

Jaroslav Cafourek
Čertovský turnaj ve vybíjené
V rámci oslav Mikuláše se ve středu 5. prosince 2012
v tělocvičně ZŠ Všeruby konalo zdařilé zábavně sportovní
odpoledne. Čertovského turnaje ve vybíjené se zúčastnily
žákyně 6. – 9. třídy. Soutěžící žákyně a čárové rozhodčí
se převlékly za čertice a spolu s mikulášskou výzdobou
tělocvičny a čertovským trůnem se dotvořila pekelná
atmosféra. Nadšení diváci fandili. I když byla důležitější
zábava, podávaly soutěžící týmy čertic skvělé výkony.
Soutěžilo se o medaile, diplomy a sladké odměny. První
místo vyhrály žákyně 7. třídy díky výborné střelbě své
kapitánky Terezy Šrekové. Druhé místo obsadily žákyně
8. třídy, třetí místo žákyně 9. třídy a na čtvrtém místě se
umístily žákyně 6. třídy.
Děkujeme děvčatům za výkony a divákům za
podporu.
Organizátor akce Mgr. Dagmar Pekárková
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Mateřská škola
Masopust v MŠ
Každým rokem slavíme Masopust také ve školce.
Letos jsme byli na masopustním představení v Plzni a pak
jsme se připravovali na svůj Masopust ve školce. Vyráběli
jsme batikované šály a děti se tak naučily další výtvarnou
techniku. I když se při práci umazaly, měly radost z hotového
výrobku.
K
Masopustu
patří také něco
dobrého. My
jsme si usmažili
kobližky, které
jsme nabízeli
k ochutnání při
našem průvodu.
Také jsme si
vyrobili nový
vozembouch
a další netradiční rytmické nástroje, na které jsme v
průvodu vyhrávali. Byli jsme popřát hezký Masopust
žákům a učitelům v základní škole a paním kuchařkám
v naší kuchyni. Dále jsme zazpívali v obchodě paním
prodavačkám, ve ﬁrmě Arbo, kde nám zahradníci
připravují na jaro nové rostliny na školní zahradu, a pak
ještě na městském úřadu. Děti dostaly sladkou odměnu a
náš Masopust jsme ukončili.

Snažíme se dětem přibližovat lidové zvyky a tradice, a aby
je také rády přijímaly.
Pečujeme o zvířátka v zimě
V zimě si děti nejen rády hrají na sněhu, jestliže
to počasí dovolí, ale také se starají o ptáčky a zvířátka
v lese. Na zahradě máme nové krmítko pro ptáčky, do
kterého pravidelně sypeme
krmení. Myslíme také na
lesní zvířátka. Máme zásobu
kaštanů a žaludů, děti přináší
dále jablka, mrkev, staré
pečivo a vše odnášíme do
krmelce do lesa. Věříme, že
myslivce potěší naše pomoc.
Děti tímto získávájí
poznatky ze světa přírody
a přiměřeným způsobem se
prakticky zapojují do péče o ni.
Jana Růžková
Zápis do MŠ
Zápis dětí do MŠ Všeruby pro školní rok 2013 – 2014
se uskuteční 20. března 2013 od 13 do 17 hod v hlavní
budově MŠ Všeruby 145.

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Zdravím čtenáře Všerubských listů a společně
s nimi doufám, že s posledním únorovým dnem odešla
i letošní zima. Mnozí z Vás pamatují doby, kdy měsíc
březen byl propagován nejen jako měsíc knihy, ale také
požární ochrany. V tomto období byl kladen důraz na
požární prevenci, především s ohledem na to, že končí
topná sezóna a každý se snaží spálit, co se ještě najde.
Zároveň už pokukujeme po zahrádce, kde je po zimě třeba
uklidit. A jak se lépe zbavit nepořádku než ho zapálit.
Nechci se pouštět do diskusí, co se na otevřeném ohništi
pálit smí a co nesmí, vtom občas nemají jasno ani mnozí
odborníci. Když už se ale rozhodnete pálit biologický
odpad ze zahrady na otevřeném ohništi, mějte na paměti
několik věcí. Ohniště umístěte v bezpečné vzdálenosti od
budov a vzrostlého porostu. V okolí minimálně dvou metrů
od ohniště odstraňte veškerý hořlavý materiál. K zapálení
nepoužívejte hořlavé kapaliny, výbuchem jejich výparů
dochází k popáleninám. Po celou dobu pálení na ohniště
dohlížejte. Je dobré provést několikrát kontrolu i po té,
co jste pálit přestali. Mějte připravenou vodu případně
hasicí přístroj, abyste byli schopni zabránit nežádoucímu

šíření ohně. A ještě poslední TŘI RADY! 1. snažte se
nenaštvat kouřem z vašeho ohně všechny sousedy. 2.
plošné vypalování porostů je nejen zakázáno zákonem o
požární ochraně, ale může se snadno vymknout kontrole.
3. nechte volnou příjezdovou cestu, aby k vám HASIČI
bez problémů dojeli.
Jako každoročně se v lednu konala výroční valná
hromada našeho sboru dobrovolných hasičů. Zhodnotili
jsme činnost v roce 2012 a nastavili plány na rok letošní.
Nezbývá než věřit, že vše co máme v plánu, se nám podaří
splnit. Tohoto vrcholného jednání se mimo jiné zúčastnila
i starostka okresního sdružení hasičů Plzeň – sever, aby
našemu sboru předala Medaili za zásluhy. Toto ocenění je
odrazem dlouholeté kvalitní činnosti celého našeho SDH.
Je třeba však neusnout na vavřínech a vrhnout se do další
práce.
Mladí hasiči včetně přípravky již mají za sebou
první dvě soutěže, uzlařskou regatu a turnaj v ringu
v Horní Bříze. Uzlařské regaty se zúčastnilo na sto padesát
závodníků. Ve třech ze čtyř vypsaných kategorií jsme
bodovali. V kategorii do 10 let získala Pavla Kelešová 3.
místo a Kryštof Kučera 1. místo. V kategorii do 15 let
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získal 2. místo Jarda Kristl a vítězství Tereza Jelínková.
V kategorii nad 15 let svedli o vítězství boj Majda
s Jardou. V letošním roce byla Majda lepší, proto zvítězila.
Na turnaji v ringu naše družstva získala 3. a 5. místo z 15
zúčastněných družstev. V doprovodných soutěžích získal
Kristián Kučera zlatou medaili za kloboučku hop. Naší
královskou disciplinou bylo skládání puzzle, Dan Dvořák
získal stříbro a dvě zlaté medaile přivezli Tereza Jelínková
a Naďa Smejkalová. Další již tradiční soutěží je Únorák
v Oboře. Na trať branného závodu se letos vydalo „pouze“
60 pětičlenných hlídek. Starší získali místo sedmé, mladší
skončili na desátém místě. Družstvo přípravky bylo
počítáno do kategorie mladších a získalo 16. místo z 31
hlídek.

Zásahová jednotka našeho sboru zahájila
pravidelné školení svých členů. Byly provedeny technické
kontroly na všech vozidlech. 9. - 10. března se strojníci
a velitelé zúčastní odborné přípravy pořádané Hasičským
záchranným sborem PK. Součástí OP je taktické cvičení
jednotek kategorie JPO II a III z okresu Plzeň – sever.
Na závěr upozornění na malou změnu. Místo
tradiční Josefovské zábavy, se v letošním roce bude
v hasičské zbrojnici konat 30. března od 20 hodin zábava
Velikonoční. K tanci i poslechu zahrají Toužimáci. Těšíme
se na vaši účast.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

Ahoj,

Tlučné. Na této soutěži jsme kromě výše uvedených úkolů
běželi i štafetu požárních dvojic, která nás velmi baví. V
listopadu nás čekaly dvě noční soutěže, a to v Nevřeni
a v Bolevci. Při těchto soutěžích na nás na jednotlivých
stanovištích čekaly různé pohádkové bytosti. Další soutěž
se konala v lednu v Horní Bříze, kde jsme si spíše hráli, ale
někteří z nás vázali uzlíky na čas. Poslední soutěží, kterou
jsme navštívili byl takzvaný „Únorák“ v Oboře. Jednalo
se o zimní závod pionýrské všestrannosti. Na této soutěži
jsme sami sobě dokázali ten krásný pokrok za 5 měsíců.
Na naší startovní kartičce se celkem nasbíralo 48 trestných
bodů a to ze stanovišť luk, foukačka, střelba ze vzduchovky,
šipky a hod granátem, ostatní stanoviště jsme zvládli na
výbornou. No jo no - střílet ZATÍM neumíme :), ale i
tak je to krásný úspěch - spokojenost s našim výsledkem
byl vidět i na usměvavých tvářích našich vedoucích. Jen
pro srovnání, kdybychom startovali za kategorii mladší,
což jsou děti od 6 -11 let, naše umístění by bylo někde v
polovině z 24 mladších hlídek. V současné době se pilně
připravujeme na soutěž do Úněšova, kde nás čeká branný
závod.
Pokud se i Ty chceš stát mladým hasičem, tak
přijď mezi nás. :) Těšíme se na Tebe !!!!
Majda Stará a Děti :)

dovolte, abychom Vás informovali, že od poloviny
měsíce září se ti nejmenší z nás (děti od 3 - 6 let), pravidelně
schází u naší hasičárny každou středu od 17 - 18 hodin pod
vedením Majdy a Andrejky. Náplň naší schůzky je závislá
na propozicích nejbližších soutěží, kde nám pořadatelé
přesně určí jaké úkoly budeme plnit. A tak se učíme
například: topograﬁcké značky,
druhy ohnišť, věcné prostředky,
vážeme uzlíky, určujeme mapu
do severu pomocí buzoly a
určujeme světové strany, dále
umíme ošetřit zraněné koleno
nebo ruku, určit vhodný PHP
podle druhu hořlavé látky
např. elektrický rozvaděč
pod proudem, knihy, archívy,
benzín, nafta, olej a spoustu
dalších úkolů. Ve volných
chvílích hrajeme různé dětské
hry. Mezi nejoblíbenější hry patří „Čáp ztratil čepičku“
nebo „Housenka“.
Znalosti získané na schůzkách jezdíme využít na
soutěže. Od září jsme se zúčastnili již 5 soutěží. První
soutěží se pro nás stal závod požárnické všestrannosti v

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
Ke konci roku 2012 jsme uspořádali dvě akce –
mikulášskou nadílku a silvestrovský fotbal, o těchto akcích
se rozepsal v samostatných článcích Ruda Herák.
Rok 2013 jsme zahájili narychlo svolanou
mimořádnou valnou hromadou. Při tomto jednání (občas
i nedůstojném projednávané věci) jsme změnili název
naší organizace na SPORTOVNÍ KLUB VŠERUBY (ve
zkratce SK Všeruby).
Dne 2. 2. 2013 proběhla již řádná valná
hromada, při které výkonný výbor seznámil přítomné
členy s hospodařením za rok 2012, s činností a také

s plánovanými akcemi na rok 2013.
Začátkem února jsme začali zimní přípravu,
kterou vedou Jarda Zeman a Ruda Herák. Zatím jsme
odehráli jedno přípravné utkání – v Plzni jsme na umělé
trávě porazili Slavii Plzeň 5:2. Kádr zůstává defacto beze
změn, pouze na jarní část sezony jsme získali na hostování
z Kunějovic Honzu Hyráta a z Ledec také na půl roku na
hostování Jirku Nového.
Kromě mužstva dospělých trénují také žáci, ti
se scházejí k tréninkům zatím v tělocvičně každé úterý a
čtvrtek od 17 do 18 hod.
Jarní sezona začíná pro „A“ mužstvo dne 23. 3.
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utkáním v Dobříči, „B“ mužstvo začíná domácím utkáním
se Zbůchem „B“ dne 7. 4. a žáci začínají 5. 4. utkáním
v Horní Bříze.
První mimofotbalovou akcí, kterou jsme
uspořádali, byl tradiční masopust, který se konal dne 9. 2.
2013. Určitě jste průvod, ve kterém kromě tradiční nevěsty
s ženichem a Kecalem šla spousta dalších masek, viděli i
slyšeli. Všem, kteří přispěli na plenky pro miminko a také
nás pohostili, děkujeme a těšíme se opět za rok.
Samozřejmě Vás také všechny zveme na druhý
FOTBALOVÝ PLES, který se uskuteční již tuto sobotu

16. 3. v sále restaurace v Hůrkách. Vstupenky jsou stále
k dispozici, zarezervovat si je můžete u členů výboru
nebo zakoupit přímo na místě. Pro všechny zúčastněné
je připraven autobus, který ze Všerub odjíždí z náměstí
v 19:15 hod, autobus pojede i zpět. Máme připravenou
bohatou tombolu a možná i půlnoční překvapení, hrát
bude DUO BERBAND (zpěvačka a kytarista z kapely
NANDEJ).
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

FOTBALOVÝ PLES
SK VŠERUBY

16. 3. 2013 od 20:00 hod v Hůrkách
vstupné : 100,- Kč

stůl č:

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka v restauraci Muňári
se konala 7. 12. 2012. Program byl velice pestrý,
a to hlavně díky našim mladým účinkujícím. Dětí
se sešlo méně, než jsme očekávali, ale i přesto
nám nic nebránilo ostře se pustit do her a soutěží.
Začínalo se navlékáním rolniček a končilo
tradiční židličkovanou. Děti si vysoutěžily
krásné pexeso a spoustu sladkostí. Ti nejmenší,
kteří nesoutěžili, dostali sladké balíčky a
stejně jako všichni čokoládový kalendář.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům (Jaro
– p. Nezbedová, Restaurace u Nimrodů – Petr
a Jana Rubášovi, Muňári – Jana Štěpánová, SK
Všeruby) a účinkující hudební skupině ‚ŠLO‘
ve složení: ‚Lussy‘ - (Lucka Imrichová), ‚Šája
orchestra‘ - (Šarlotka Heráková), ‚Ozzák‘ –
(Roman Jindra).
Rudolf Herák
Silvestrovský fotbálek
31. 12. 2012 se od 10:00 hodin
uskutečnil tradiční fotbálek - Mladí vs. Starší.
Sešlo se 24 hráčů ve věku od 13 do 57 let.
Tento ročník byl pro nás starší (ale jen věkem)
obzvlášť těžký, neboť na straně mladých bylo
spousta výborných hráčů. Zápas se odehrál
v duchu fair play a s výsledkem 3:3 byli
všichni spokojeni. Tak jak jsme avizovali na
plakátech – Michal Löwy opět nevyhrál a ani
Mladí opět Starší neporazili. Po zápase jsme
pro hráče připravili lehké občerstvení a o
kulturu se postarali naši nejvěrnější fandové.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
našim fandům a doufám, že i v letošním roce
nám zachovají přízeň.
Rudolf Herák
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Ze života města a okolí
Prezidentské volby ve Všerubech
Vůbec poprvé v dějinách měli občané České
republiky možnost volit českého prezidenta. Podívejme
se podrobně, jak volili občané s trvalým pobytem ve
Všerubech, ale i na jiná zajímavá srovnání v odlišných
volebních místech.
V 1. volebním kole volilo z 968 občanů s právem
volit jen 526 lidí, což představuje 54,34% volební účast,
tj. o 6,97% méně než byl celorepublikový průměr. Do
volební místnosti ve Všerubech nepřišlo 442 obyvatel.
Srovnejme například volební účast v okolních obcích
okresu Plzeň – sever. V Nekmíři volilo 71,95%, v Nevřeni
74,02%, v Horní Bělé volilo 72,38%, v Oboře 77,59%,
vůbec nejvyšší volební účast z celého okresu měla obec
Studená (86,84%, ze 38 občanů nepřišlo k volbám 5
občanů), podobně nízkou volební účast jako ve Všerubech
měli v Přehýšově a Nýřanech, nejnižší volební účast
měli v obci Kunějovice (jen 42,24%). Nejvíce hlasů dali
občané ve volební místnosti ve Všerubech kandidátovi
Miloši Zemanovi – 118 hlasů (22,51%), Jana Fischera

volilo 112 lidí (21,37%), Karel Schwarzenberg obdržel 98
hlasů (18,7%), Jiřího Dienstbiera volilo 89 lidí (16,98%),
Vladimíra Franze 54 lidí (10,30%), Zuzanu Rothovou
23 lidí (4,38%), Taťanu Fischerovou 13 lidí (2,48%), na
předposledním místě skončila s 10 hlasy (1,90%) Jana
Bobošíková a na posledním místě Přemysl Sobotka se sedmi
hlasy (1,33%). Z celkového počtu vhozených obálek byly
dva hlasy neplatné. Dle sdělení člena volební komise byl
v jedné obálce vhozený lístek přetržený, v druhé obálce
bylo všech 9 lístků kandidátů se sdělením: „Nemohl jsem
si vybrat, tak jsem Vám tam hodil všechny“.
V 2. volebním kole přišlo volit z 965 možných
voličů 480 lidí (což představuje 49,74%), platných hlasů
bylo 477. Nejvíce hlasů dali občané Miloši Zemanovi,
celkem 253, druhého kandidáta Karla Schwarzenbergera
volilo 224 voličů. Kuriozitou byl v obálce vhozený
vlastnoručně vyrobený hlasovací lístek s vypsanou
prezidentskou kandidátkou Taťánou Fischerovou.

Příklad následováníhodný!!
V Nevřeni na Plzeňku vznikne za evropské peníze
Centrum kaolinu. S myšlenkou přišel Michal Stavař, který
v obci bydlí 7 let. Když v roce 2012 vyhořela v Nevřeni
hospoda, místní se dohadovali, co by mělo vzniknout
na jejím místě. Iniciativy se chopila starostka Štěpánka
Bejčková. Následná studie byla postavena na záměru
vybudovat expozici o unikátní hlubinné těžbě kaolinu (v
České republice je ještě druhá podobná lokalita - podzemní
komplex Hosín – přírodní památka Orty, severně od
Českých Budějovic). „Po těžbě zůstaly v zemi stovky
metrů chodeb a místní už si to neuvědomují, že to je
atraktivní věc, která může zajímat spoustu lidí z dalekého
okolí, některé místnosti mají výšku až 18 metrů“ připomíná
Michal Stavař s tím, že podporu projektu vyjádřil i známý

český geolog Václav Cílek.
Zamýšlená budoucí dominanta obce navazuje
na tradiční venkovskou architekturu. „Na vizualizaci je
vidět vysoká sedlová střecha, vysoký štít, a to, co vidíme
zvenku, to znamená velkou střechu a prosklené přízemí,
tak to samé můžeme vidět i v interiéru, akorát naruby,
jako bychom vstoupili do trupu obrovské velryby,“ listuje
starostka nákresy budoucího objektu. Budova umožňuje
konání koncertů, různých výstav, společenských akcí
s místem posezení a občerstvení pro návštěvníky centra.
Autoři projektu by v budoucnu chtěli zpřístupnit i část
podzemních chodeb, které jsou v nedalekém okolí. Držme
jim palce, ať jim to vyjde!
Zdroj: Vysílání Českého rozhlasu Plzeň, 5. února 2013
Veronika Menčíková

Místní akční skupina Náš region o.s
Místní akční skupina Náš region o.s., znamená
partnerství a spolupráci veřejného, soukromého a
neziskového sektoru na místní úrovni. A to na základě
principu „zdola - nahoru“. To znamená pravý opak toho,
na co jsou v současném centralizovaném modelu lidé, kteří
bydlí v odlehlých regionech, zvyklí. MAS v první řadě
chápe jako své partnery a nejdůležitější tahouny nápadů a
projektů právě jednotlivé obyvatele venkovských oblastí,
kteří jsou uznáváni jako nejlepší odborníci na své vlastní
okolí.
Místních akčních skupin je v republice v současné
době zhruba 150. Náš region má 26 členů a působí na
území 19 obcí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Město
Všeruby je jedním ze členů a místní neziskové organizace,
podnikatelé a spolky jsou partnery tohoto sdružení. Mezi
členy patří především neziskové organizace a podnikatelé

působící na území MAS.
Činnost MAS Náš region je zaměřená především
na individuální projekty podporující rozvoj obcí, obnovu
kulturního a přírodního dědictví, cestovní ruch a jiné
drobnější akce. Sdružení samo je žadatelem a realizátorem
projektů, také ale poskytuje poradenství pro další subjekty
a pomáhá jim s přípravou žádostí o ﬁnanční podporu
z různých zdrojů od krajských a národních až po fondy
EU.
Ve Všerubech byla díky spolupráci s MAS Náš
region obnovena a zpřístupněna Hadí studánka, a v rámci
grantového programu byly podpořeny akce organizované
občanským sdružením Hrdibor.
Podrobnosti nejen o aktivitách místní akční skupiny
najdete na stránkách sdružení www.krajzivychvod.cz.

Veronika Menčíková

Kateřina Kolářová
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ZUŠ Plasy se svými odloučenými pracovišti
v Manětíně, Dolní Bělé, Chotíkově a ve Všerubech
poskytuje základní umělecké vzdělání v hudebním a
výtvarném oboru. Do školy a jejích poboček celkem
dochází přibližně 320 žáků. V roce 2007 byl založen
žákovský orchestr pod vedením učitele Milana Kůsy.
V současné době čítá 23 členů. Žáci pravidelně vystupují
na veřejných akcích, jako jsou poutě, slavnosti měst,
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Noci kostelů, rozsvícení vánočních stromečků a vánoční
koncerty. Ve všerubské pobočce se vyučuje kromě hudební
nauky hra na kytaru, klavír a ﬂétnu. Své dovednosti
prezentují žáci na žákovských koncertech, které se tradičně
konají v místním kinosále v předvánočním čase a ke konci
školní roku na přelomu května a června. V tomto čase
probíhají i zápisy na další školní rok.
Veronika Menčíková

Ze spolku Hrdibor Všeruby
Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi
Dne 14. 12. 2012 se již potřetí náměstí ve
Všerubech stalo součástí celorepublikové akce „Vypouštění
balonků s přáníčky Ježíškovi“. Na našem náměstí jsme se
scházeli od 14:30 hod a nakonec jsme ze Všerub na signál
vydaný rádiem Impuls vypustili 184 balónků (a to nám
ještě před tímto signálem 16 balonků uletělo dříve). V celé
České republice bylo celkem vypuštěno 89 437 balónků.
Rekord z roku 2008 utekl o něco více než 10 000 balónků.
V celé republice se této akce zúčastnilo 350 organizací,
zde byl rekord překonán o 80 míst vypouštění. Nejvíce
balonků - 2 000 kusů – bylo vypuštěno dle očekávání
v Milevsku, protože Milevsko bylo základnou vypouštění.
Základnou pro letošní rok a čestným držitelem putovní
trofeje Českého Ježíška bude město Hodonín.
V průběhu akce se děti mohly zahřát sladkým
čajem a dospělí voňavým svařákem, který nám lahodným
Adventní koncert
O třetí adventní neděli dne 16. 12. 2012
jsme uspořádali adventní koncert. Vánoční
písně a koledy zazpíval dětský pěvecký sbor
ZbiroŽáček a dále zahrál hudební orchestr ESO
ze Základní umělecké školy Zbiroh. Dle mého
laického názoru se koncert hudebně vydařil,
jedinou kaňkou byla neúčast diváků (celkem
jsme napočítali 17 všerubských občanů včetně
dětí). Je to s podivem, když jsem v loňském
roce navštívil v tomto adventním čase koncert
v několikanásobně menších Krašovicích,
nestačil jsem se divit. Do kostela jsem se skoro
ani nevešel. Výtěžek z našeho koncertu jsme
chtěli věnovat na dobročinné účely, stejně jako
v loňském roce jsme chtěli podpořit činnost
dětského hematoonkologického oddělení při
Fakultní nemocnici v Plzni – Lochotíně. To
ale bohužel nyní nemůžeme, neboť výtěžek
z koncertu nebyl žádný. Dvojnásob nás to mrzí
zejm. z toho důvodu, že jsme od pracovníků
tohoto dětského oddělení dostali děkovný dopis
za náš loňský dar – viz vpravo uvedená kopie
tohoto dopisu.
Václav Červenka

způsobem připravily paní kuchařky ze základní školy.
Poděkování patří Jardovi Fránovi za spolupráci při
ozvučení náměstí a manželům Brixi a Petru Kortusovi za
pomoc s nafukováním a rozdáváním balonků.
Václav Červenka
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Inzerce
Zahradnictví ARBO Všeruby nabízí od 25. 3. ve své prodejně na
zahradě za požární zbrojnicí ve Všerubech:
- balkónové květiny (petůnie, muškáty, surﬁnie a další)
- bylinky (tymián, stevia, oregano a pod.)
- trvalky na záhony, hroby i truhlíky
- ovocné stromy a keře (včetně alternativního ovoce pro eko-zahrady)
- okrasné stromy a keře (listnáče i jehličiny)
- rostliny na živé ploty
- jarní a velikonoční vazby ze sušeného přírodního materiálu (věnce na
dveře, závěsy, vazby) v prodeji také v kanceláři na
náměstí
- zeminy, hnojiva, mulčovací kůru atd.

Příspěvky čtenářů
Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 3. díl
Od léta 1954 však dochází k opětovnému započatí
prací, za přispění všech zainteresovaných složek, včetně
MNV. Zajistil se znovu bagr, který udělal ty nejtěžší práce
a zbytek se pak zajišťoval pomocí brigád. Vykázání počtu
odpracovaných hodin není možné, neexistují žádné zápisy,
ale bylo jich kolem 600. Pro pořádek je nutno uvést, že
na brigádách se ve velké míře podílela silná organizace
hasičů pod vedením p. Jaroslava Frány. Jejich organizace

na hřišti každý rok prováděla místní i okresní hasičské
soutěže, které měly velkou popularitu. Na rozkopaném
hřišti však nemohli soutěžit. Pro usnadnění prací pomohli
hasiči zajistit z blízkého lomu kolejnice a vyklápěcí vozíky.
Při úpravě a začišťování svahu pak pomocí tohoto zařízení
se přebytečný materiál přepravoval po hrací ploše, kam
bylo třeba. Tyto práce pak postupovaly mnohem rychleji.
Opětné zprovoznění hřiště se datuje na polovinu roku 1955
a od roku 1956 je oddíl znovu přihlášen do soutěže.
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Nastává nová obroda všerubského fotbalu. Probíhá opraví. Tento záměr vypadal slibně, ale nevyšel. Mužstvo
návrat hráčů z vojenské služby z let 1951 až 1956, dorůstají spadlo do III. třídy a rozpadlo se. Ani hřiště se nestačilo
noví mladí hráči, někdo se ještě přistěhoval nebo přiženil, dokončit, vlastně se ani nezačalo opravovat. Nastalo
a tím se zvýšila podstatně
nejhorší období všerubské
členská základna. Navíc
kopané, cca. 5-6 let. O tom
hráči, kteří před časem
se zmíním, až v dalších
odešli do jiných oddílů, se
kapitolách.
také v průběhu let 1956 a
Nesmím
také
1957 vrátili zpět. Narostla
zapomenout na p. Hodinu.
sebedůvěra a vzestup
Byl také jedním z velkých
formy a kvalitní hry byl
fandů Všerub. I když byl
nesporný. Na zápasy
tělesně postižen a kopanou
se jezdilo pravidelně
nemohl hrát, staral se nám
autobusem, který byl
o sportovní vybavení, a
vždy
plný,
protože
to hlavně kopaček. Kde
přibylo mnoho příznivců.
je tenkrát sháněl, jak je
Organizátoři Sokolského plesu
Nebyly výjimky, že se při
spravoval, to už přesně nevím,
r. 1959 nebo 1960
cestách na utkání a zpět zpívalo.
ale vždy měl nějaké v rezervě, i
Horní
řada:
p.
Hess,
V.
Chodora
s
manželkou
Annou,
Vyhrávalo se a mužstvo postupně
když to byl tenkrát nedostatkový
vybojovalo od IV. třídy postup do J. Pelikán, J. Götz, V. Wiesner, F. Kortus
artikl. Tuto činnost vykonával
Dolní řada: K. Purkartová, J. Hodina, V. Koulová,
okresního přeboru v roce 1964.
velmi obětavě. Byl řadu let ve
J. Majer, V. Reinwart s manželkou Jiřinou, A. Reinwart
To byl vlastně vrchol, ale zase
výboru kopané. Měl tři syny a
nastal obrat k horším časům. Opět kvůli nevyhovujícímu těšil se jak jednou budou hájit barvy všerubské kopané,
hřišti. Muselo se znovu opravovat. Proto se zvolila taktika, když on sám nemohl. Jak to dopadlo je známo. Jeho sen
což okresní výbor povolil, že všechna podzimní utkání se vyšel tak z jedné třetiny.
sehrají na hřištích soupeřů a jarní pak na hřišti v Chotíkově,
které jsme si pronajali. Počítalo se, že v této době se hřiště
Vlastimil Reinwart

Pozvánky na budoucí akce
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL - pořádá SDH Všeruby - 16. 3. 2012 od 14:00 hod v hasičárně
FOTBALOVÝ PLES - pořádá SK VŠERUBY - 16. 3. 2013 od 20:00 hod v sále v Hůrkách, hraje DUO BERBAND
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA - pořádá SDH Všeruby - 30. 3. 2013 od 20:00 hod v hasičárně, hrají TOUŽIMÁCI
MÁJKA - pořádá Město Všeruby, SDH a SK Všeruby - 30. 4. 2013 - náměstí
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI - pořádá Město Všeruby - 11. 5. 2013
POUŤOVÁ ZÁBAVA - pořádá SK Všeruby - 18.5. 2013 od 20:00 hod na hřišti, hraje NANDEJ
POUŤOVÉ ODPOLEDNE - pořádá SK Všeruby - 19. 5. 2013 od 14:00 hod na hřišti
NOC KOSTELŮ - 24. 5. 2013 - ve večerních hodinách kulturní program v kostelech sv. Ducha a sv. Martina
PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL SE ZASTÁVKOU VE VŠERUBECH - 25. 5. 2013
DĚTSKÝ DEN - pořádá SK Všeruby - 1. 6. 2013 od 13:00 hod na hřišti
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU PRO MALÉ DĚTI - pořádá Město Všeruby a MŠ Všeruby - 3. 6. 2013
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - pořádá Město Všeruby - červen 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 další vydání Všerubských
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listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. 5. 2013, předpokládané vydání nového čísla je naplánované na 14. 6. 2013.

registrováno MK ČR E 19936

Redakční rada

Vydává Město Všeruby
ZDARMA

Redakce: Veronika Menčíková, Václav Červenka, Kateřina Červenková
(Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)
tisk: Polypress s. r. o., mail: smid@polypress.cz, tel: 775551133, www.polypress.cz

