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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
než jsme se stačili pořádně rozkoukat, uběhly
nám z nového roku dva měsíce. Čas letí jako voda
v potoce, který protéká naším městem.
Je před námi na zbylých deset měsíců
hodně práce. Já věřím, že se nám naplánované
akce podaří realizovat, případně udělat něco
navíc. Ani v uplynulých dvou měsících jsme
nezaháleli. Opravili jsme veřejné osvětlení
v Chrančovicích a provedli osvětlení cesty na hřbitov
ve Všerubech, což všichni oceníme hlavně v zimních
měsících. Připravujeme rozšíření osvětlení v Klenovicích a
doplnění jednotlivých světel v Radimovicích a Kokořově.
Velkou část času nám zabírá příprava projektů na
další akce, které bychom rádi realizovali ještě letos nebo
v následujících letech. Mezi tyto připravované projekty patří
i dokončení kulturního domu ve Všerubech. Věřte mi, že
po přečtení článku v minulém čísle o bourání „kulturáku“,
jsem litoval, že noviny vychází jenom jako čtvrtletník.
Názor na bourání byl ojedinělý. Byl jsem však pověřen
zastupitelstvem města ke zjištění cen případné demolice,
abychom měli objektivní informace pro rozhodování o
dostavbě kulturního domu anebo případném zbourání a
výstavbě menšího kulturního domu.
Na veřejném zastupitelstvu konaném 3. února
2014 při porovnání cen dokončení stávající budovy a
výstavby kulturáku nového se zastupitelstvo rozhodlo pro
dokončení stávající budovy. Jelikož se jedná o poměrně
velkou částku řádově 10-11 milionů, pracujeme na získání
dotace, abychom nezatěžovali rozpočet města. Pevně
věřím, že se nám podaří vypracovat projekt dokončení tak,
aby splňoval požadavky poskytovatele dotace.
Nepracujeme však na zajištění dotací jen pro

kulturní dům. Máme připraven projekt na chodník u hřiště,
na který rovněž požádáme o dotaci. I tento projekt není
nic levného cca 3,5 milionu korun. A aby to nebylo málo,
budeme žádat i o dotaci na opravu místní komunikace
v Klenovicích, na kterou jsme nechali vypracovat rovněž
projekt.
Pracujeme dále na výběrovém řízení na opravu
chodníku u bytovky č. 255, 256 a u družstevní bytovky č.
294, 295 tak, aby zmíněné chodníky byly opraveny v 1.
pololetí tohoto roku, tzn. do 30. 6. 2014.
Jak vyplývá z mých řádků, dva uplynulé měsíce
jsme nespali a připravujeme práci pro další období,
případně další roky.
Ale už dost práce. I v letošním roce nás čekají
oslavy města. Budou se konat 17. května a jen doufám,
že bude pěkné počasí a mohli jsme si je náležitě užít. I
na letošní rok je připraven bohatý program. Zatím vám
prozradím, že na oslavách vystoupí mimo jiné Josef
Pospíšil s manželkou, které znáte z rozhlasu a televize.
Rád bych chtěl touto cestou popřát všem ženám
k jejich svátku 8. března, který byl bohužel trochu
zprofanován minulým režimem, ale přesto si myslím,
že patří spolu se Dnem matek k těm svátkům, na které
nemáme zapomínat.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem
našim občanům za pomoc při údržbě našeho města během
letošní zimy, i když na nás byla zima letos hodně hodná.
Na závěr se s vámi rád podělím o milé překvapení,
o které se postarala parta mladíků, když sami od sebe
opravili dřevěné zábradlí a zametli chodník před obchodem.
Za což jim patří poděkování.
Jaroslav Schejbal
starosta

Z jednání zastupitelstva města
Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se sešlo na svém řádném
zasedání 3. února. Vzhledem k chřipce starosty vedl
jednání místostarosta.
Nejprve se projednávalo rozpočtové opatření
č.1/2014. Většinou se jednalo o zahrnutí peněz, které
přišly ze státního rozpočtu do rozpočtu města, tedy jen
účetní přesuny. Zajímavým - a ne zrovna radostným
- bodem bylo schválení cca 350.000,- Kč, které musí
mít město připraveno pro úhradu DPH za pozemky
pod obchvatem, které prodá kraji. K tomuto bodu se
rozhořela debata. Nový občanský zákoník totiž stanovil
– od letošního roku – že pokud se prodává pozemek,
na kterém je stavba, musí se uhradit z této platby
DPH. Problém je, že cena za pozemky pod obchvatem,

byla sjednána na pevno, bez ohledu na DPH (v době
sjednávání této ceny se z takových transakcí DPH
neplatila). Hrozí tedy nebezpečí, že tuto částku bude
muset uhradit obec ze svého. Vedení města o této situaci
intenzivně jedná s krajem. Zatím není nic rozhodnuto,
problematickou DPH by mělo prominout nebo zaplatit
v posledku ministerstvo ﬁnancí, ale k tomu je dlouhá
cesta.
V dalších bodech zastupitelstvo odsouhlasilo
inventury města i školy a schválilo kolektivní smlouvu
zaměstnanců městského úřadu.
Dramatičtější diskuse nastala až bodě „Různé“.
Nejprve místostarosta informoval o tom, že byla podána
žádost o dotaci na opravu místních komunikací, kterou
vypsal Krajský úřad. Vzhledem k šibeničním termínům

- 3od vyhlášení do podání žádosti musela být vybrána
komunikace, která je celá na pozemcích města. Ač se to
zdá divné, pod většinou našich cest je alespoň kousek
pozemku Pozemkového fondu anebo soukromníka.
Jediná cesta, která odpovídala, byla cesta v Klenovicích
od návsi ke křižovatce. Rychle se dopracovává projekt
celkové rekonstrukce.
Pak přišel na řadu kulturní dům. Starosta
s místostarostou měli připravit pro zastupitele podklady
pro rozhodování: provozní náklady podobných zařízení
v okolních obcích a městech, aby zastupitelé rozhodli,
zda vůbec chceme provozovat kulturní dům. Pak
odborný předběžný rozpočet nově postaveného menšího
kulturního domu, aby zastupitelé rozhodli, zda budeme
dostavovat současnou budovu anebo ji zbouráme a
postavíme novou.
Ze zkušeností asi deseti okolních obcí a měst
vyplynul jednak odhad nákladů na roční provoz kulturního
domu kolem 300.000,- Kč. Vzhledem k možným
vedlejším příjmům z pronájmů a vzhledem k tomu, že
již teď nás provoz takto nedodělaného kulturního domu
stojí 150.000,-Kč, je to částka, kterou byli zastupitelé
ochotni akceptovat. Bylo tedy rozhodnuto, že kulturní
dům chceme a jsme ochotni ﬁnancovat jeho provoz.
Zbývalo rozhodnout, zda bourat a stavět nové,
či opravovat. Podle předložených odhadů vycházela
kompletní oprava na 10 milionů a zbourání a postavení
nové budovy na 15 milionů. Důležitá a nová byla
informace, že dotace lze získat jak na novou stavbu, tak
i na opravu. Pan Krupička připomněl, že pro rozpočet
města by ﬁnancování stavby bez dotace byla příliš
velká zátěž a jinak než s dotací by stavba nebyla možná.
Pan Brixi argumentoval, že pokud současnou stavbu
zbouráme a pak dotaci nedostaneme, nebudeme mít nic.
Pan Růžička ještě varoval, že pokud získáme dotaci, musí
být provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Pak bude důležitý přesný projekt, protože vícepráce se
z dotace zpravidla neplatí.
Po bouřlivé diskusi proběhlo hlasování. Nakonec
bylo nečekaně jednoznačné. Poměrem 9 pro a 1 se zdržel,
bylo schváleno, že kulturní dům se bude budovat jako
rekonstrukce stávajícího objektu. Podmínkou je získání
dotace na tuto rekonstrukci.
Zasedání zastupitelstva města 3. 3. 2014
Přesně za měsíc se zastupitelé sešli znovu na
mimořádném zasedání. Bylo vyvoláno nutností schválit
nákupy a prodej pozemků pod obchvatem v rámci
vypořádání s krajským úřadem.
Nejprve se projednávalo rozpočtové opatření
číslo 2/2014. Kromě účetních přesunů bylo důležité
uvolnění 50.000,- Kč na nové rezervní čerpadlo pro
přečerpávací stanice kanalizace ve Všerubech. Bez něj
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jsou části kanalizace nefunkční a je třeba mít v záloze
na výměnu. Dalších 49.000,-Kč bylo třeba uvolnit na
nákupy pozemků pod obchvatem. Na katastru se totiž
objevily pozemky, které leží pod obchvatem, které
dosud nebyly zaplaceny. Zároveň u pozemků, které pod
obchvat koupilo město, se schvaloval prodej Plzeňskému
kraji.
Pak bylo zastupitelům předloženo přezkoumání
hospodaření města pracovníky krajského úřadu. Tento
audit konstatoval, že hospodaření města je bez závad.
Zajímavým bodem byla i zpráva o hospodaření
v městských lesích. Hospodářský výsledek za rok
2013 je zisk 1.034 027,- Kč. V roce 2014 končí
platnost desetiletého lesního hospodářského plánu. Od
počátku platnosti tohoto plánu bylo vytěženo 3.873 m3
z plánovaných 5.500 m3. To dává předpoklad k dobrým
výsledkům v letošním roce.
Důležité bylo schválení vnitřní směrnice města pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zákon
ponechává tyto zakázky (do 2.000.000,-Kč u služeb a
6.000.000,-Kč u stavebních prací) v pravomoci obcí.
Byl přijat návrh směrnice s těmito částkami:
- Do 100.000,- Kč bude vybírat dodavatele
starosta
- Od 100.001,- Kč do 500.000,- Kč bude vybírat
rada
- Od 500.001,- Kč do 2.000.000,- Kč u služeb a
6.000.000,- Kč u stavebních prací bude vybírat
komise ze zastupitelů
Vyšší částky se již řídí zákonem o zadávání veřejných
zakázek.
V dalším bodě starosta předložil zastupitelům
vyúčtování provozu DPS za loňský rok. Několik
zajímavých čísel: v příjmech dotace města Všeruby 133
tis. Kč, platby od klientů 94 tis. Kč, dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí 117 tis. Kč, ve výdajích 85 tis.
Kč obědy, 96. tis. Kč za pečovatelky. Výsledkem je
přeplatek 91 tis. Kč, které přejdou do dalšího roku a
sníží se o ně dotace města.
V následné diskusi pan Vacík upozornil na
špatný stav elektroinstalace v bytovkách – postupně
se budou opravovat. Pan Herák upozornil na nutnost
nových plakátovacích ploch v nových částech Všerub.
Starosta jej ubezpečil, že se již vybírá dodavatel na
tyto tabule ve Všerubech i okolních obcích. Pan Frána
seznámil zastupitele, že Všeruby byly vybrány pro
konání krajského mistrovství soutěže hasičů, což je čest,
prokazovaná také proto, že naše družstva se dlouhodobě
dobře v těchto soutěžích umisťují a pan Frána se
dlouhodobě stará o hasičský dorost.
Miroslav Falkenauer
místostarosta
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Městský úřad informuje
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí) k 1. 1. 2013:
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí) k 31. 12. 2013:
V roce 2013 se:
přistěhovalo
odstěhovalo
narodilo
zemřelo
uzavřelo

1279
1310

69 občanů
43 občanů
14 občanů
9 občanů
8 manželství

Místní poplatek ze psů: Městský úřad upozorňuje občany, že dne 31. 3. 2013 je splatný místní poplatek ze psů.
Nájem z hrobového místa: Městský úřad upozorňuje, že nájem z hrobového místa je splatný vždy do 31. ledna.
Oznámení: Nájemci hrobových míst na hřbitově ve Všerubech, kteří uzavřeli „Smlouvu o nájmu hrobového místa“
v roce 2004, nechť se dostaví na MěÚ Všeruby k podpisu nové „Smlouvy“. Smlouva z roku 2004 je již neplatná.
Provoz sběrného dvora ve Všerubech bude od 1. 4. 2014 opět ve středu od 14:00 hodin do18:00 hodin a v sobotu od
10:00 hodin do 18:00 hodin.
Stále je možné se přihlásit do systému zasílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Jedná se především o krizové
situace, havarijní stavy, ale SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života
našeho města. Informace, které Vám budou zasílány, jsou bezplatné. Více informací získáte na MěÚ ve Všerubech na
tel. č. 377915480. K dnešnímu dni k tomuto systému je přihlášeno 200 občanů.

Základní škola
Lyžařský kurz
Žáci naší školy se začátkem února tradičně
zúčastnili lyžařského kurzu. Naší základnou byl penzion
Sládek na šumavském Špičáku, který poskytuje přiměřené
ubytování a téměř domácí stravu. Jako každý rok se na nás
opět usmálo štěstí. I přes velmi špatné sněhové podmínky
jsme během celého kurzu lyžovali. Zásluhu na tom měl
nově vybudovaný lyžařský vlek na Špičáku v dolní části
sjezdové tratě číslo čtyři, která je v těchto místech vhodná
pro výcvik začátečníků. Pokročilí lyžaři jezdili sedačkovou
lanovkou až na vrchol Špičáku. Docházeli jsme tedy
všichni do jednoho areálu, což mělo výhodu v získání

slevy na permanentky. Využili jsme i úschovnu. Děti si tak
nemuseli nosit z penzionu na sjezdovky lyžařské vybavení.
Je třeba pochválit všechny účastníky za aktivní přístup
k výcviku. Největší pokrok jako vždy udělali začátečníci,
kteří si velmi dobře osvojili základy lyžování a již druhý
den jezdili na vleku. Ti zkušenější zdokonalovali jízdu na
prudší sjezdovce. Večerní program byl naplněn sledováním
olympiády a povídáním o lyžování s příslušnými ﬁlmy
a prezentacemi. Nechyběla ani beseda s profesionálním
členem horské služby a závěrečná diskotéka. Celý kurz se
vydařil.
Jaroslav Cafourek

Kurzy bruslení
V rámci tělesné výchovy pořádá Základní škola Všeruby
několikrát do roka kurzy bruslení na zimním stadionu v Třemošné pro
zájemce z řad žáků 1. a 2. stupně.
Bruslení má u žáků velký úspěch. Zejména je vidět posun
v dovednostech u mladších žáků, kteří se učí bruslení od prvních
krůčků a s každým dalším kurzem jsou obratnější, až po pilování
technik bruslení u starších žáků, jako jsou překládačky, slalomy, jízda
pozadu, jízda ve dvojici aj. Pro uvolnění a zábavu jsou připravené i
hry na ledě, různé honičky s předáváním štafetového kroužku, házení
a chytání létajícího talíře, hry se švihadly. Oblíbenou činností starších
žáků je trénink hokeje.
Na únorovém kurzu jsme zorganizovali závody v rychlobruslení
pro nejobratnější bruslaře na počest Martiny Sáblíkové a jejího úspěchu
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na letošních ZOH v Soči. Zapojilo se 27 žáků z 2. stupně.
Vítězi se stali v kategoriích:
mladší dívky: 1. Eva Pešková, 2. Kateřina Vébrová, 3. Petra
Kelešová
mladší hoši: 1. Dominik Vogel, 2. Jan Pražma, 3. Matěj Pražma
starší dívky: 1. Tereza Jelínková, 2. Michaela Hanzlíčková, 3. Aneta
Mojžíšová
starší hoši: 1. Václav Krýsl, 2. Michal Petermann, 3. Jaroslav
Šuchman
Dagmar Pekárková
Investice do rozvoje vzdělávání
Naše škola se přihlásila do evropského projektu
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji“. Ten je ﬁnancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Doba realizace
projektu je od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015.
Projekt počítá se zapojením 18 středních škol
Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s ﬁnančním
příspěvkem.
Cílovou skupinou jsou žáci středních škol a pracovníci
středních škol. Na každou střední školu budou napojeny
nejméně čtyři základní školy. Jednou ze zapojených
středních škol je Střední škola Horní Bříza (rozpočet
4 411 560,- Kč), která v rámci klíčových aktivit bude
spolupracovat se ZŠ Horní Bříza, ZŠ a MŠ Všeruby, ZŠ a
MŠ Dolní Bělá, ZŠ Kaznějov a ZŠ Třemošná.
Střední škola Horní Bříza bude v rámci projektu
realizovat aktivity zaměřené na zkvalitnění vzdělávání
žáků technických a řemeslných oborů zejména vybavením
dílen praktického vyučování novými stroji, nástroji a
přístroji. V rámci uskutečnění klíčových aktivit bude
kladen větší důraz na rozvoj motorických schopností a
manuální zručnost a tím dojde k rozšíření technického
vzdělávání žáků. Žáci základních škol budou během
realizace aktivit mimo jiné využívat dílny SŠ Horní

Bříza, seznámí se s technickými a řemeslnými obory,
získají praktické dovednosti a zkušenosti. Technické
obory budou atraktivnější. U žáků vzbudí nebo prohloubí
zájem o technické vzdělávání. Dále bude SŠ Horní Bříza
v průběhu projektu pořádat pro žáky zmiňovaných ZŠ
příměstské tábory s technickou výukou. Další aktivitou
žáků SŠ Horní Bříza je vypracování projektu, v jehož rámci
se budou podílet na vedení technických kroužků, které
pořádá tato SŠ. Na základě dlouholeté spolupráce SŠ Horní
Bříza s ﬁrmami se uskuteční ve všech zapojených školách
nekomerční praktické ukázky, workshopy a prezentace
zástupců předních ﬁrem z oblasti silikátů, strojírenství a
elektrotechniky. Tyto ﬁrmy umožní žákům vyšších ročníků
ZŠ exkurze do provozů s moderní technikou a technologií
výroby. Tím také dojde k naplnění cílů projektu – zvýšení
motivace žáků pro studium technických oborů.
V období od 1. 9. do 31. 12. 2013 probíhala
administrativní část projektu - koordinace prací, výběrová
řízení na nástroje, stavebnice a nářadí. Od ledna již fungují
jednotlivé kroužky - zámečník-elektro, obkladač a keramika
pro kamnáře. Děti jsou na ně zdarma sváženi mikrobusem
SŠ Horní Bříza. Vše je zatím v začátcích. Ohlasy žáků jsou
velmi pozitivní. Podrobnější informace s fotodokumentací
poskytnu Všerubským listům do dalšího vydání.
Jaroslav Cafourek

Mateřská škola
Mateřská škola
Píši aktuality ze školky ze zimního období, ale
hezká bílá zima byla jen několik dní.
Hned jsme s dětmi vyjeli
na bobech, užili jsme si krátkého
skotačení na sněhu i jsme stačili
postavit sněhuláka, který však dlouho
nevydržel. Nezapomněli jsme ani na
ptáčky, kteří k nám na školní zahradu
stále létají. Vyzobali hned několik
semínkových kuliček a my jsme jim vyrobili originální
šišky plné ptačích dobrůtek.
Zahrada u školky se nám stále více líbí. Byly sem

instalovány další herní prvky – kolotoč a altánek. Už se
těšíme, až budeme moci vše využívat.
Chtěla bych poděkovat MěÚ
ve Všerubech za navýšení rozpočtu
na celkové vybavení školní zahrady.
Jsme s tímto moc spokojeni a uznání
jsme dostali i od školní inspekce,
jejíž kontrolní činnost před několika
dny na škole proběhla. Byla také
kladně ohodnocena naše práce s
dětmi a naplňování vzdělávacích programů.
V únoru proběhl zápis žáků do základní školy.
Většina předškolních dětí z naší školky nastoupí do 1.
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V předchozích dnech jsme i my ve školce prožívali
radosti i zklamání našich sportovců na olympijských
hrách. Fandili jsme ze všech sil a aktivně jsme sportovali
a soutěžili alespoň ve třídách a v tělocvičně. Místo
květinového ceremoniálu jsme měli sladký bonbónkový
a na závěr samozřejmě všechny děti dostaly medaile.
Školková olympiáda se všem líbila.
V tělocvičně také děti viděly divadelní představení
O zatoulané ovečce a ve školce si poslechly pohádku O
bolavém zoubku a ukázaly si, jak si správně zoubky čistit.
Také jsme poslali výtvarné práce dětí do soutěže
Školka plná dětí.
Poslední prožitky mají děti z Masopustu. Vyráběli
jsme masky, tentokráte zvířátkové obličeje.
V čele s naším pěkným vozembouchem a dalšími
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hudebními nástroji jsme pobavili žáky v základní škole,
paní kuchařky ve školní jídelně a pak jsme se vydali se
zpěvem do ulic a rozveselili zaměstnance městského
úřadu, v zahradnictví i v obchodě.
V sobotu 8. března se uskutečnil maškarní bál pro
děti v hasičské zbrojnici ve Všerubech, na jehož přípravě
se učitelky z MŠ velkou měrou podílely.
Akcí jsme v této době měli opět dost a těšíme se na
další práci s dětmi na jaře.
Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do MŠ Všeruby pro školní rok 2014 – 2015
se uskuteční 26. 3. 2014 od 13 hod do 17 hod v hlavní
budově MŠ.
Jana Růžková

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Zdravím čtenáře všerubských listů a opět bych
se s vámi chtěl podělit o informace z činnosti SDH. Jako
každoročně se v lednu konala výroční valná hromada
našeho sboru dobrovolných hasičů. Za hojné účasti členů
a hostů jsme zhodnotili svoji činnost a připravili plán
pro rok 2014. VVH skončila jako
každoročně zábavou, kde k tanci i
poslechu zahrálo Duo Tandem.
Mladí hasiči včetně přípravky
již mají za sebou první dvě soutěže,
uzlařskou regatu a turnaj v ringu
v Horní Bříze. Uzlařské regaty se
zúčastnilo 126 závodníků ve třech ze
čtyř vypsaných kategoriích. V kategorii
do 10-ti let získal 3. místo Matěj
Teska, kategorii do 12-ti let jsme zcela
ovládli a pořadí na prvních místech
bylo: Naďa Smejkalová, Pavla Kelešová a Kryštof Kučera.
Všechny tři medaile se nám podařilo získat i v kategorii
nad 15 let, zde patřilo 1. místo Majdě následované Jardou
a Terezou. Na turnaji v ringu naše družstva získala 6. a 8.
místo z 15 zúčastněných družstev.
V
doprovodných
soutěžích,
kterými byli střelba, šipky, hod
kroužkem a skládání puzzle jsme
celkem získali pět bronzových,
dvě stříbrné a jednu zlatou medaili.
Další již tradiční soutěží je Únorák
v Oboře. Na trať branného závodu
se letos vydalo 63 pětičlenných
hlídek. Družstva mladších skončili
na desátém a třináctém místě. Starší získali místo čtvrté.
Družstvo přípravky se zúčastnilo mimo soutěž, protože
nebylo kompletní. I tak si všechny děti soutěž užily a těší
se na další, která se koná v březnu v Úněšově.

O pololetních prázdninách se část kolektivu MH
zúčastnila akce Ledová Praha. Využili jsme nabídky
Pionýra a Nadace děti třetího tisíciletí na zvýhodněné
vstupné do muzeí a historických budov v našem hlavním
městě. V nabitém programu jsme navštívili Muzeum
policie, Království železnic, muzeum voskových ﬁgurín a
útrpného práva. Muzeum čokolády
i s ochutnávkou. v pěkném počasí,
které nám opravdu přálo, jsme vyrazili
na Petřín a potom na Pražský hrad a
do chrámu svatého Víta. Prohlédli
jsme si i výstavu v národním muzeu
se zajímavým názvem PENÍZE,
mimo jiné jsme měli možnost si
sáhnout a potěžkat opravdovou cihlu
zlata. Myslím si, že pro spoustu dětí
to byla jedinečná příležitost poznat
hlavní město Prahu.
Zásahová jednotka našeho sboru vyjížděla
v letošním roce již ke dvěma zásahům, a to v pátek 14. a
v sobotu 15. února vždy se jednalo o požár stromu v rokli
nad bývalou drůbežárnou. Na žádost města Všeruby jsme
provedli proplach kanalizace
v části u hřiště. Mimo tyto akce
zahájila
jednotka
pravidelné
školení svých členů. V březnu se
velitelé zúčastní cyklické odborné
přípravy pořádané Hasičským
záchranným sborem PK.
Přeji všem spoluobčanům
pěkné, již téměř jarní dny, které
lákají na zahrádku a k úklidu kolem
domu. V případě, že při úklidu budete cokoliv pálit, mějte
na paměti veškerá požární opatření s tím spojená.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby
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SK Všeruby
Zpráva o činnosti SK Všeruby
Ke konci roku 2013 jsme uspořádali tradiční
silvestrovský fotbal - „staří vs. mladí“, kterého se zúčastnilo
celkem 28 hráčů. Výsledek sice není důležitý, ale mladí
opět nevyhráli, ale ani staří při posledním loňském zápase
nevyhráli. Utkání hrané na celé hřiště na malé branky
nakonec skončilo nerozhodně 4:4. Poslední gól roku 2013
vstřelil Míra Mecera, což byl jeden z důvodů „nemnoha
zelených kol“ při následném občerstvení na Muňárech.
Fotky můžete shlédnout na internetu na: http://vvv2012.
rajce.idnes.cz/2013_12_31_Silvestrovsky_fotbal/#
Dne 1. 2. 2014 proběhla řádná valná hromada,
při které výkonný výbor seznámil přítomné členy
s hospodařením za rok 2013, s činností a také s plánovanými
akcemi na rok 2014.
Po celou zimu jsme
poctivě trénovali, muži a
žáci několikrát týdně, pouze
dorostenci nějak nestíhali
chodit na tréninky, ale prý to
doženou…. Koncem února
jsme se zúčastnili soustředění,
o kterém se v samostatném
článku rozepsal Jarda Zeman.
Jarní sezona začíná pro
„A“ mužstvo dne 23. 3. utkáním
v Nekmíři, „B“ mužstvo začíná
dne 30. 3. v Kunějovicích, dorost dne 6. 4. doma s Tlučnou
a žáci začínají 6. 4. utkáním v Chotěšově.
Určitě jste si také všimli, že nám spadl velký
kámen ze srdce a od 20. 2. 2014 jsme pro Vás opět otevřeli

naší restauraci „Muňári“.
První letošní námi pořádanou mimofotbalovou
akcí byl tradiční masopust, který se konal dne 1. 3. 2014.
Určitě jste průvod s tradiční nevěstou, ženichem, Kecalem
a spoustou dalších masek viděli i slyšeli. Všem, kteří
nám přispěli na plenky pro miminko a také nás pohostili,
děkujeme a těšíme se opět za rok.
Velké poděkování patří také Petrovi Rubášovi
za vynikající polévku. Ta mnohé z nás opět nastartovala
poté, co jsme se již trochu promrzlí vrátili po cca 10
hodinách zpět na Muňári, odkud jsme ráno před devátou
vycházeli. Poděkování patří novému panu hostinskému
a paní hostinské, že vydrželi až do ranních hodin a také
panu fotografovi, škoda, že nemohl s námi absolvovat
celý průvod – fotky jsou pěkné,
zhlédnout je můžete na internetu
na: http://vvv2012.rajce.idnes.
cz/2014_03_01_Masopust_
2014/
Pro
letošní
rok
plánujeme
spustit
vlastní
internetové stránky, kde se
budete moci dozvědět aktuální
informace a také i něco z historie.
Zatím částečné informace o
činnosti SK Všeruby můžete
získat na záložce spřáteleného
webu občanského sdružení ProVšeruby na internetové
adrese http://provseruby.cz/skvseruby/.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Zpráva o činnosti družstev dospělých SK Všeruby v
roce 2014
Letošní sezonu jsme pojali zcela vážně a s velkým
odhodláním, a to hlavně vzhledem k postavení v tabulce,
které není pro nás příliš příznivé.
Od začátku letošního roku jsme trénovali 3x v
týdnu (úterý od 18:30 v tělocvičně ZŠ, čtvrtek od 18:30
na umělce u ZŠ, neděle
od 10 hod na hřišti našeho
sportovního
areálu).
Těchto tréninků se v
průměru účastnilo 8 až 12
hráčů. V termínu od 21. do
23. února jsme uskutečnili
soustředění s účastí 12
hráčů a to v rekreační obci Rybník, okres Domažlice. V
tomto tichém a opuštěném prostředí jsme absolvovali 3 – 4
fázové tréninky a to s možností lesních výběhů v krásné
přírodě. Také jsme využili malé hřiště s umělou trávou pro

technickou část. V průběhu soustředění jsme pro zpestření
uskutečnili soutěž: Jak jsem na tom !!??, která obsahovala
fyzickou a technickou část. Také jsme si jeden z večerů
zahráli pro zábavu bowling. Soustředění jsme završili
přátelským utkáním s Hostouní, které jsme odehráli v Bělé
nad Radbůzou na umělém trávníku při umělém osvětlení.
Utkání jsme po velkém boji remizovali 2 : 2. Chtěl bych
touto cestou poděkovat
všem klukům, kteří se
soustředění zúčastnili.
Na závěr bych
chtěl říct, že pevně věřím,
že jsme vykročili tou
správnou nohou do jarní
části sezony 2013 - 2014 a
zužitkujeme toto snažení k dobrým výsledkům a záchraně
III. třídy našeho Okresního přeboru.
Jaroslav Zeman
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Ze života města a okolí
Všerubský Hrouzek se představuje
Vážení spoluobčané, mnozí z Vás již zaregistrovali,
že v našem městě nenápadně vzniklo občanské sdružení
Všerubský Hrouzek. Dovolte nám, abychom Vás touto
cestou seznámili s programem občanského sdružení.
Občanské sdružení, jak již název napovídá, má mnoho
společného se sportovním rybařením, jelikož Hrouzek
obecný je v našich vodách, již poměrně vzácná a
zapomenutá ryba. Jak je Vám jistě známo, tak v nejbližším
okolí našeho města není pro tuto zálibu žádné využití. Na
základě této skutečnosti se nás pár nadšenců dohodlo a za
podpory našeho města vloni založilo již zmíněné občanské
sdružení. Původním záměrem bylo založit dětský rybářský
kroužek, ve kterém se budeme snažit vést děti k úctě k
přírodě a k živočichům v ní žijících, zároveň s tímto
provozovat sportovní rybolov v katastru města na nově
zbudovaných lagunách u Radimovic. Tento záměr se
podařilo realizovat až tento rok a proto si Vás dovolujeme
informovat že, k 6. 4. 2014 sdružení Všerubský Hrouzek
zakládá dětský rybářský kroužek pro děti do 15 let.
Zájemci o tento kroužek se mohou hlásit v odpoledních
hodinách na sídle občanského sdružení u předsedy p.
Petra Molcara Všeruby 97 a nebo na tel. č. 605 017 002.

Kroužek bude provozován každou neděli od 14 hod do
16 hod.
Ale ani loňský rok jsme nezaháleli a podařilo se
nám zprovoznit velký rybník v Chrančovicích, který jsme
dostali do užívání od našeho města. Rybník byl dlouhá léta
vypuštěný a nevyužívaný, společnými silami za podpory
města a SDH Všeruby se nám podařilo opravit stavidlo
a rybník zavodnit. Okolí rybníka bylo znečištěné, léta
neudržované a zarostlé nálety různých rostlin. I tento úkol
jsme zvládli a nyní je již okolí rybníka vyčištěno.
Dále se nám podařilo od obce Líšťany smluvně
získat do užívání rybník v Lukách nacházející se v katastru
obce Luhov. Okolí rybníka jsme vyčistili a dne 14. 9. 2013
uspořádali za ﬁnanční podpory města Všeruby a obce
Líšťany první ročník dětských rybářských závodů. I přes
ne příliš známou polohu tohoto rybníka byla účast velmi
uspokojivá a všichni zúčastnění byli věcně odměněni.
V letošním roce hodláme uspořádat druhý ročník
dětských rybářských závodů a o termínu Vás budeme včas
informovat. Těšíme se na setkání s Vámi.

Z modelářského kroužku
Období zimy je v každé dílně ve znamení oprav a
příprav na léto. Není tomu jinak ani v klubovně u modelářů.
Děti si staví házedla „Kaňky“ různých velikostí, aby bylo
s čím létat. Stavba letadla Breitling Academy se pomalu a
jistě také blíží do ﬁnále.
Další akcí všerubského sdružení Racek je
uspořádání lyžařských kurzů v různých lokalitách
našich hor a pohoří. Bohužel počasí nepřálo, sněhu bylo
poskrovnu, tudíž se volilo náhradní řešení - pěší výlety
v okolí Všerub vždy cca 10 km. Výlety vskutku nenáročné,
vhodné pro děti i dospělé, jsou zaměřeny na správný pobyt

v přírodě. Účastníci si mohli vyzkoušet rozdělávání ohně
ve ztížených podmínkách a bez zápalek (pomocí křesadla).
Mohu potvrdit, že se povedlo všem. Na vhodném místečku
se pak opekly buřtíky, uvařila polévka nebo čaj a káva.
Myslím, že každý, kdo s námi šel, si procházku příjemně
užil, včetně našich čtyřnožců. Škoda jen, že se výlety
dočkaly tak malého ohlasu.
Doufám, že příští rok bude více nadšených turistů
a v případě, že napadne v zimě sníh, i nadšených lyžařů,
kteří se svezou s námi.

Zavítal k nám CiB
Ne, není to překlep, nejedná se o „cé í pět“ ani
jiné agentů plné uskupení, nýbrž CiB jako Cimrmanband.
Název divadelního spolku Cimrmanband se na první
poslech tváří jako název hudebního uskupení, ale vězte, že
se jedná o uskupení divadelní. V repertoáru Cimrmanbandu
jsou nejen divadelní kusy z dílny Divadla Járy Cimrmana,
ale i několik her vlastních, nesoucích se v podobném,
především humorném duchu.
Cimrmanband k nám do Všerub nezavítal poprvé,
naopak, má zde již své léty naučené publikum, které se
neustále rozšiřuje. Tentokrát přijeli se hrou Divadla Járy
Cimrmana Blaník a hru předvedli i s úvodním seminářem,
jak je u Divadla Járy Cimrmana zvykem. Kdo šel na
„CiBáky“ poprvé, musel být velice příjemně překvapen,
jak pánové bravurně ve hře obstáli. Nejen že obstáli, také

se výborně popasovali s nástrahami scény, která jak víte
není z největších a není na podobné „maisterštyky“ zcela
uzpůsobena. Negativista by snad mohl i říci, že je malá,
nedobře nasvícena, s absencí zákulisních prostor, ale mi
optimisté jsme rádi za to, co máme a že se najde někdo,
kdo nám přiveze kulturu až pod nos a navíc za rozumný
peníz.
Děkujeme tímto nejen pánům hercům, ale
především vám divákům, protože divadlo bez publika je jak
paštika bez rohlíka. Sníte jí, ale něco tomu chybí. Fotky z
představení si můžete prohlédnout na adrese https://www.
dropbox.com/sh/2f7lafwqjw4hjbp/GwRXOFLxTj
A že se CiBákům Všerubské publikum líbí, o tom
svědčí i nabídka na další představení, zřejmě v říjnu tohoto
roku.
Na všechny se těší David Běle a Cimrmanband

za občanské sdružení Všerubský Hrouzek
Radek Starý, místopředseda sdružení

Viola Pešková
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Vánoční tvoření
Všerubským dětem z mateřské školky před
vánočními prázdninami zpestřilo občanské sdružení
RUPRT čekání na vytouženou vánoční nadílku. Děti,
paní učitelky i členky Ruprta vyráběly přáníčko
s pomocí big shotu a šperk pro maminky pomocí
speciálních efektových barev do bižuterního lůžka.
Děti byli zručné a maminkám vyrobily nádherné
šperky a přáníčka. Všichni si užily jedno báječné
předvánoční dopoledne plné kreativity a moc
dobrého cukroví od učitelek zdejší mateřinky.
Helena Reinwartová
Občanské sdružení ProVšeruby Vás zve:
Dne 27. 4. 2014 od 15:00 hod pořádáme pro děti z MŠ a prvního stupně ZŠ v kinosále
„našeho kulturního domu“ pohádkové divadelní představení NENÍ DRAK JAKO DRAK, hraje
DIVADÝLKO KUBA, Plzeň. Pro bližší info klikněte na http://provseruby.cz/aktuality/.
Václav Červenka

Příspěvky čtenářů
Hornobělská třicítka
Každým rokem zahajujeme turistickou sezónu
pochodem, který se koná v našem blízkém okolí – v
Horní Bělé. Letošní 37. ročník jsme ze tří nabízených tras
(10, 20, 35 km) zvolili zlatou střední cestu 20 km. Trasa
vskutku nenáročná, pokud pomineme úseky s bahnem po
kolena (letošní zima stojí opravdu za to). Davy lidí proudí
ze startu, který byl v kulturním domě, směr Černý rybník,
dále na křižovatku „U Františka“ až k hájovně Kostelík,
kde nás čekala první kontrola. Pokračovalo se dál na

rozcestí Dvůr Libenov – druhou kontrolu a přes nejvyšší
bod pochodu Krmníky (597 m n. m.) dál lesem na Lité a
Špankov. Tady byla poslední kontrola, malý odpočinek a
velké občerstvení. Poslední úsek se shodoval se začátkem
trasy tj. rybník Porajt a vzhůru do kopce až do cíle. V cíli
diplom, odznak a pivko za odměnu a hurá domů.
Letošní ročník měl rekordní účast 1028 turistů.
Příští 38. ročník se bude konat 22. 2. 2015. Přidáte se?

Na kole Mikroregionem Krašov se projedeme už v létě
Svazek obcí Krašov, který vznikl v druhé
polovině roku 2012, zahájil svou činnost vyznačením
nové cyklotrasy na území svých členských obcí. Projekt
podpořil ﬁnančně Plzeňský kraj částkou více než 100 tisíc
korun. Cyklotrasa vede z Olešovic, z místní části města
Úterý přes Blažim, Krsy, okolo Melchiorovy Huti, přes
Čbán, Hůrky, Zahrádku a Radimovice do Všerub a odtud
přes Nevřeň do Žilova, kde se napojí na stávající krajskou
cyklotrasu číslo 35.
Tak, jak je cesta naplánovaná, vede územím, které
ač nabízí mnoho krásného k vidění, dosud žádnou takovou
vyznačenou trasu nemá. Kromě samotného značení se
do projektu podařilo dostat také prostředky na výrobu a
instalaci cykloturistického mobiliáře od obcí a měst SO
Krašov.
Účelem projektu je zkvalitnit cykloturistickou
infrastrukturu na území obcí Dobrovolného svazku obcí
Krašov, které se nachází v okrese Plzeň-sever.
Očekávaným důsledkem vybudování nových odpočívadel
a speciﬁckého cyklistického mobiliáře bude atraktivnost
regionu z hlediska cestovního ruchu, především potom
šetrné turistiky. Mobiliář bude osazován na místech,
kterými prochází již existující turistické trasy a plánovaná

nová cyklostrasa, nebo v místech, odkud lze vyrazit za
kulturními i přírodními zajímavostmi v okolí jednotlivých
obcí. Tato nová cyklotrasa projde územím, které je
z hlediska tohoto typu turistiky zatím prakticky nevyužitá
a rozšíří tak výrazně potenciál turistického ruchu. Dalším
a poměrně důležitým dopadem projektu tak bude zapojení
veřejnosti do dění v obci a jejím okolí, zvýšení povědomí
o zajímavostech, které může daný region nabídnout nejen
turistům, ale i místním.
Cyklotrasa bude přehledně značená cedulemi a
rozcestníky. Součástí trasy budou také značené odbočky
k zajímavým kulturním i přírodním unikátům, které
sice přímo na trase neleží, ale nacházejí se nedaleko.
Vyjmenovat můžeme například Přírodní památku
rašeliniště u Polínek, již zmíněnou Melchiorovu huť
nebo Přírodní park Manětínský, kterým trasa v podstatě
prochází. V okolí Všerub budou moci cyklisté odbočit také
na místní hradiště.
V současné době se pracuje na osazení značení a ve
výrobě už je také turistický mobiliář. Otevření cyklotrasy
se plánuje na přelom letošního jara a léta.

Viola Pešková

Kateřina Kolářová
Svazek obcí Krašov
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Poděkování za Vánoční krabice od bot 2013
Závěrečná bilance je úžasná. Krabičky se
„sjížděly“ nejen z Plzeňska, Tachovska, Mariánskolázeňska
a Rokycanska, ale jedna velká část k nám dorazila třeba
z Dobříše, další z Prahy a několik krabiček, dokonce až
z Ostravska …
Velké poděkování patří jak jednotlivcům,
rodinám, tak paním učitelkám, které motivovaly
k účasti i svoje žáky, kterým tímto také děkuji, dále
několika pracovním kolektivům, zájmovým sdružením
a v neposlední řadě trpělivému servisnímu týmu – tj. mé
rodině a přátelům, kteří mně v tom „množství dobra“
nenechali samotnou.
Takže ... K potřebným dětem doputovalo celkem
592 krabiček a „pár“ jich ještě zbylo na narozeniny.
Díky obrovské odezvě mohly dostat mladší děti po dvou
krabicích s dárečky a o distribuci se nakonec postaralo

šest organizací v Plzeňském a Karlovarském kraji.
(Domus - centrum pro rodinu, Diakonie západ, Sdružení
pěstounských rodin, Latus, Kotec a Náhradním rodinám
o.p.s.) Krabičky „letěly“ do sociálně slabých rodin, do
nízkoprahových klubů pro děti a mládež, k pěstounům
prarodičům, nebo k potřebným samoživitelům. Dva
balíčky také přistály pod stromečkem vážně nemocného
Matýska z Přešticka, kde rodiče většinu příjmu dávají na
jeho nákladnou léčbu. Stejně jako loni, i letos, se skutečně
našly děti, pro které byly „Krabice od bot“ opravdu
jediným vánočním dárkem.
Všem, kdo jste se k akci připojili, a udělali tím
něco výjimečného, ještě jednou ze srdce děkuji. Můžete
si být jistí, že se díky Vám o letošních Vánocích rozzářilo
mnohem více dětských očí …
S úctou Vám všem
Gábina Marková

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 6. díl
Brzy na jaře v roce 1970, hned jak prostor trochu
vyschl od roztálého sněhu, byla svolána schůze výboru,
zhodnocena situace a naplánován další postup prací.
a) bylo přikročeno k likvidaci švestkového sadu za zadní
branou u močálu
b) po vyměření plochy hřiště bylo nutno vpravo u zadní
brány ubrat kus svahu, aby vyšla šířka hřiště. Toto se
provedlo opět pásovým traktorem.
c) při této příležitosti se ve stráni udělal po celé délce hřiště
zub (schod), který dlouho sloužil jako přírodní terasa pro
diváky níže u hřiště. Později zde byly umístěny lavičky na
sezení
d) přebytečná zem se pak navezla kolem pravé strany
potoka, kde též sloužila jako zvýšená plocha pro sledování
zápasů
e) zároveň u potoka se musely vyřezat olše, keře atd.,
které se během uplynulé doby rozrostly směrem ke hřišti
a zúžily tento prostor. Tyto práce zajistili Jarda, Milan a
Honza Mečlové.
f) nakonec se traktorem s radlicí (Bělorus) musely vyhloubit
rygoly na odvodnění. Tyto práce řídil a proměřoval
Jiří Fleisner. Postupně se do uvedených drážek uložily
nasbírané kameny a došlo k zasypání zeminou.
Po těchto pracích konečně došlo k přesnému
proměření hřiště a jeho spádu podle určených rozměrů.
Jak jsem již výše uvedl, sled prací a hlavně množství,
nebylo snadnou záležitostí a vyžadovalo to velmi dobrou
organizaci a mnoho brigád. Na závěr při proměřování se
zjistilo, že na levé straně u potoka schází kus pozemku

na rozšíření hřiště podle potřebných rozměrů. Byl to šok.
V rozšíření bránil zákrut potoka. Po poradě se provedlo
opatření, které nebylo lehkou záležitostí. Změnilo se
koryto potoka pomocí bagru, (povolení asi nebylo).
Urychleně se z okolí na toto místo navezly velké balvany,
aby voda v budoucnu novou plochu nevymlela a v určený
den, celou neděli navážely Tatry z Horní Břízy štěrk a
škváru na uvedený úsek hřiště. Nakladač v Horní Bříze
obsluhoval pan Jíra. Na hřišti pracovali dobrovolníci,
kteří tento materiál rozhrnovali. Posléze v dalších dnech
se tento materiál několikrát válcoval. Po těchto pracích,
které zaměstnaly mnoho lidí, jak organizačně, tak fyzicky,
nabralo dokončení hřiště prudký spád.
Pan Dvořák nechal na Dohalici vyrobit kovové
branky, které se potom usadily a na místě se pak již jen
navařily kovové háčky pro uchycení sítí. Pan Palma vyrobil
lavičky pro přírodní tribuny. Některé slouží dodnes. Plocha
hřiště se ještě několikrát upravila a hlavně zválcovala.
Všechny tyto práce po značném úsilí byly hotovy včas, jak
byly naplánovány. Na podzim 1970 se začala hrát soutěž.
Je velká škoda, že se nezachovaly záznamy o
počtu brigádnických hodin a další přesnější informace o
této velmi náročné akci. Hlavní zásluhu měl však iniciátor
a organizátor Jiří Brožík, který navíc jako zaměstnanec
statku měl přístup k technice, s kterou pak vykonal hlavní
práce. Zároveň měl kolem sebe skupinu lidí, kteří byli vždy
po ruce, když bylo třeba něco urychleně zajistit a udělat,
jako např.: Brož, Herák, Pepík Šubík, Sýkora, Hořický,
Mečlové a mnoho dalších.
Vlastimil Reinwart

Soukromá inzerce
Prodám RD ve Všerubech č. p. 352.
Podrobné informace na www.provseruby.cz/dum nebo na tel.: 605 411 036.
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Seznam šikovných osob
Seznam šikovných osob
Seznam našich spoluobčanů, kteří „něco“ umějí a kteří se přihlásili s tím, že chtějí v tomto seznamu být uvedeni. Tento
seznam bychom stále chtěli aktualizovat, takže v případě zájmu pište na adresu redakce a my Vás do tohoto seznamu
zařadíme:
Tereza Havlenová -kadeřnické služby, prodlužováni řas, Všeruby 333, tel: 733676021
Monika Čiperová – nabízí dobroty na oslavy, rauty, svatby, velikonoce, vánoce i silvestra – např. domácí koláče,
minizákusky, miňonky, perníčky, vánoční cukroví, šátečky, medovníčky, dorty a vše dle vašeho přání, Klenovice 31, tel:
728214917, email: monika.ciperova@seznam.cz, web: www.pekarnicka-veverka.cz
Kateřina Červenková – výroba velikonočních kraslic, dárkových předmětů (obrázky, hedvábné šátky), vánočních
ozdob, atd., Všeruby 341, tel: 777808290, email: k.cervenkova@email.cz, web: www.katkacervenkova.cz
Jan Falkenauer - výškové práce, redukce a kácení rizikových stromů horolezeckou technikou, tel: 733133355, email:
Falkenauerj@seznam.cz

Několik momentek z masopustu

Pozvánky na budoucí akce
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA – pořádá SDH Všeruby – 14. 3. 2014 - hasičárna
BRIGÁDA na čištění požární nádrže – 19. nebo 27. 4. 2014 – pořádá SDH Všeruby
NENÍ DRAK JAKO DRAK – divadelní představení pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ – 27. 4. od 15:00 hod – pořádá ProVšeruby - kinosál
MÁJKA – pořádá Město Všeruby, SK Všeruby a SDH Všeruby – 30. 4. 2014 - náměstí
VŠERUBSKÁ ŠLÁPOTA – pořádá SDH Všeruby – 1. 5. 2014
MEMORIÁL VENDULKY FRÁNOVÉ – SDH Všeruby – 3. 5. 2014 - Plzeň Košutka
KREATIVNÍ DEN s RUPRTem“ - kurzy a dílny rukodělných technik – 8. 5. 2014 - hasičárna
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ Nekmíř – SDH Všeruby – 11. 5. 2014
VŠERUBSKÉ SLAVNOSTI – pořádá Město Všeruby – 17. 5. 2014
POSEZENÍ S HUDBOU V. ŽÁKOVCE – 1. 6. 2014 od 16:00 hodin – pořádá město Všeruby - hasičárna
DĚTSKÝ DEN – 1. 6. 2014 od 13:00 hod – pořádá SK Všeruby – fotbalové hřiště
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA – 7. 6. 2014 od 20:00 hod – pořádá SK Všeruby – fotbalové hřiště
KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEN – 13. – 15. 6. 2014 – pořádá SDH Všeruby – fotbalové hřiště
POHÁDKOVÝ LES – květen/červen – pořádá ProVšeruby /termín bude upřesněn/
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – pořádá Město Všeruby – červen 2014 /termín bude upřesněn/
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU pro malé děti – pořádá Město Všeruby – červen /termín bude upřesněn/
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Inzerce

od 15. 3. zahajujeme plný prodej v
zahradním centru za hasičskou zbrojnicí.
Postupně budou v prodeji balkonové
květiny,sadba květin a zeleniny, trvalky,
keře, ovocné stromy a keře, cibuloviny,
plastové obrubníky, substráty, mulčovací
kůra a mnohé další

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. 2014, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 13. 6. 2014.
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