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Fotograﬁe: utkání - maminky vs. starší přípravka (23. 5. 2015, foto Jiří Balvín), hra Plamen Trnová (24. 5. 2015, foto
Jiří Baum Havel), ZŠ Všeruby při dopravní soutěži (7. 5. 2015, foto Alena Baumová), spaní v MŠ (22. 5. 2015, foto
Jana Růžková), pálení čarodějnic v MŠ (30. 4. 2015, foto Jana Růžková), divadelní představení pro děti (19. 4. 2015,
foto Václav Červenka)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
museli jsme se k nemalému zármutku nás všech rozloučit
s naším starostou panem Jaroslavem Schejbalem. Na
zastupitelstvu 18. 3. 2015 jsem byl zvolen jeho nástupcem
13 hlasy zastupitelů. Být v této funkci po
starostovi tak dobrém, jakým byl Jaroslav, je
těžká a zavazující úloha. Neznám Vás mnohé
jménem, nevím, kde mnoho z Vás bydlí a jakou
má minulost. Musím však konstatovat, že se
mi po jednom a půl měsíci ve funkci otvírají
oči. Mnoho z Vás jsem poznal a stále poznávám.
Napíši tedy něco také o sobě, abyste měli možnost poznat
Vy mě.
Narodil jsem se 30. 10. 1963 v Plzni. Na Slovanech
jsem vychodil základní školu zaměřenou na lehkou atletiku.
Z osmé třídy jsem nastoupil na střední průmyslovou školu
strojnickou, kterou jsem v roce 1983 úspěšně zakončil
maturitou. Po škole jsem pracoval ve ﬁrmě Stavební stroje
a Jednota. Po sametové revoluci jsem začal podnikat a
svou ﬁrmu jsem měl až do roku 1998, kdy jsem nastoupil
do zaměstnání ve ﬁrmě ARBO-zahradnictví.
Hned po maturitě jsem se oženil a se svou ženou
máme tři syny a jsme spolu doposud. Do Všerub jsme
se přistěhovali v roce 1993, kdy jsme koupili domy po
manželích Langlových. Bydlím tedy napravo od restaurace
U nimrodů (u Rubášů) a tam mě můžete kontaktovat
v případě potřeby. Číslo mobilního telefonu mi zůstalo
stejné, jako měl Jaroslav. Jsem středního věku a chtěl bych
být starostou všech - od těch mladých po naše nejstarší
občany. Obracejte se na mě, budu-li moci, rád pomohu.
Je dobrým zvykem, abych Vás ve slově starosty
seznámil s nejnovějším děním ve městě a v našich
spádových obcích. V současné době se dokončuje instalace
nového místního rozhlasu, pomocí kterého budeme moci

komunikovat poprvé i v našich spádových obcích.
Dokončila se stavba nového archivu a nyní se do
suterénu stěhuje také naše pracovní četa i s mechanizací.
Zde budou mít lepší zázemí, než bylo v „Landovně.“ Mám
na mysli toaletu, teplou vodu, sprchu a šatnu.
Dotace na chodník ke hřišti nám nebyla udělena,
ale po konzultaci v Praze a po odstranění formálních
nedostatků půjdeme do druhého kola s větší nadějí na
úspěch.
Rekonstrukce části návsi v Klenovicích je
dokončena a připravujeme předání.
Od roku 2015 se výrazně změnil zákon o odpadech,
a tak nás všechny čeká nepříjemná a nákladná změna
v oblasti likvidace odpadních vod z jednotlivých domů,
které nejsou připojeny na kanalizaci. Prosté vyvážení
obsahů septiků na pole již není možné. V obci Popovice
jsme již začali s místními šetřeními a ostatní obce budou
následovat.
Prosím všechny naše občany, aby udržovali ve
svém okolí pořádek, abychom mohli žít v čistém městě
a obcích, jako tomu bylo dosud. Děkuji všem, kteří se
nestarají jen o svou zahradu, ale posekají trávu i před svým
domem na veřejném prostranství a tak přispívají k hezčímu
dojmu z našich ulic. Velmi se mi líbí přístup našich občanů
z Radimovic a Klenovic, kteří si sami společnými silami
vybudovali prostory, ve kterých se mohou scházet a
společně o ně a o okolí pečují.
Dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití
městských slavností a protože se blíží doba dovolených,
tak také krásnou a dlouhou dovolenou, při které načerpáte
vše, čeho se vám v běžném životě nedostává. Krásné dny.
Michal Vaněk
starosta

Městský úřad informuje
Informujeme především nájemce hrobových míst, ale i ostatní občany, že bohužel na našem hřbitově
došlo k nepříjemné události. Jde o to, že „někdo“ přemístil květinovou výzdobu z jednoho hrobu na druhý. Ten „někdo“,
ať je to dospělý člověk či dítě (děti), si vůbec nedovede představit, jak tímto „nemístným
žertíkem“ ublížil nejen rodině, které výzdoba patřila, ale také rodině, která jeho činem
upadla do podezření z krádeže a necitelnosti. Je to velmi smutná a bolestivá záležitost a
můžeme jen doufat, že se dotyčný nad sebou zamyslí a podobné počínání se nebude nikdy
opakovat.
Na městském úřadě si občané mohou zakoupit mapy cyklostezek – cena 20,-Kč/1 ks
včetně DPH.
Dosazení Chrančovické aleje
Péčí Nadace ČEZ, která poskytla plnou dotaci, byla dosazena již téměř
zaniklá alej podél cesty ze státní silnice Plzeň – Karlovy Vary (I/20) do Chrančovic.
Na pozemcích města tak bylo vysazeno 82 ovocných stromů původních (starých)
odrůd jabloní, hrušní, třešní a višní.
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Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Victorie Ouhrabková ze Všerub
Vendula Trhlíková ze Všerub
Petr Peřina ze Všerub
Dominik Fiala ze Všerub
Magdalena Dobrá ze Všerub
Lucie Majerová ze Všerub
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Jan Sýkora ze Všerub (ve věku 65 let)
Josef Schejbal ze Všerub (ve věku 73 let)
František Kočka ze Všerub (ve věku 32 let)
Zdeňka Řežábková ze Všerub (ve věku 83 let)
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Mateřská škola
Jarní šlápotka
Jednou z akcí pořádaných v mateřské škole pro
rodiče a děti je jarní šlápotka, kterou připravujeme k
příležitosti Svátku matek. Děti
se akce účastní s maminkou, ale
často i s dalšími členy rodiny – s
tatínky, prarodiči a sourozenci. Pro
nás učitelky to znamená připravit
trasu, na stanovištích úkoly a
odměny v cíli. Abychom mohli
letos opět připravit na trase všechna
tři stanoviště, pomohla nám
ochotně děvčata Šarlota Heráková
a Hanina Černá. Začátek šlápotky
byl u školky. Zde účastníci dostali
startovací kartičku a razítko a
vydali se na cestu. Na trase bylo
za úkol na prvním stanovišti skládat a třídit obrázky, na
druhém místě srážet plechovky a na třetím stanovišti
kreslit obrázky křídami na asfalt. Do všech činností se
zapojili také rodiče, hlavně při kreslení, kdy si rodiče měli

vylosovat kartičku a nakreslit zvolený obrázek. Úkol zvládli
perfektně. Cesta pokračovala přes potok. Aby se všichni
dostali na druhý břeh, udělali jsme pro snadnější přechod
lávku. Terénních překážek bylo
na trase víc, ale statečně, za
vzájemné pomoci, cestu zvládly
i maminky s kočárky. Konec
trasy byl u hospůdky na hřišti,
kde se předávala dětem drobná
odměna a děti maminkám daly
své vyrobené přáníčko k svátku.
Bylo příjemné počasí a kdo
měl čas a chuť, ještě poseděl
na lavičkách venku, občerstvil
se a děti si ještě pohrály na
průlezkách u hřiště.
Doufáme, že si toto
odpoledne všichni účastníci příjemně užili. Poděkování za
organizaci se nám dostalo i od některých rodičů.
Jana Růžková
Výlet do ZOO v Plzni
Koncem dubna jsme se s našimi
nejstaršími dětmi ze školky jeli podívat do
zoologické zahrady v Plzni. V ZOO jsme měli
zajištěný program. Šli jsme cestu putování
za zvířátky z pohádek. Děti hádaly, z kterých
pohádek zvířata jsou, byly seznamovány s
životem zvířat, co k životu potřebují a také, jak
mohou zvířatům pomáhat. Počasí nám opět přálo
a my jsme si prohlídku dobře užili.
Po příjezdu sdělily děti své dojmy ostatní
dětem ze školky a společně jsme si prohlédli
vyfocené snímky.
Těšíme se na další výlety, které ještě
v tomto školním roce uspořádáme.
Jana Růžková

Jaro v MŠ
Každé roční období má své kouzlo, avšak jaro
jsme v MŠ očekávali s velkým nadšením. Po dlouhé zimě
jsme se těšili na chvíle strávené v přírodě a na naší krásné
zahrádce a hlavně na sluníčko, které na nás v zimě bylo
skoupé.
Jaro jsme přivítali symbolicky. Děti ze všech tříd
se podílely na vytvoření MORENY, která měla být posléze
upálena a vhozena do vody. S naším výtvorem jsme se
ještě pochlubili na Městském úřadě a při té příležitosti
popřáli krásné jaro. Děti byly odměněny něčím dobrým
na zoubek a společně jsme se odebrali k potoku, kde jsme
udělali poslední sbohem zimě a za zpěvu jarních písní jsme
pozorovali, jak nám zima odplouvá. Začalo očekávání

příchodu nového ročního období.
Další pěknou tradicí se stal svátek PÁLENÍ
ČARODĚJNIC. Opět k nám do Všerub zavítala, dětem
známá, baba Bimbula a dědek Radek. Po cestě vyznačené
fábory děti plnily rozličné úkoly, učily se jak pomáhat
přírodě a vědět, jak se v ní chovat. Konečně jsme dorazili
na místo, kde nás již přivítal dědek a babka, tentokrát i
s malou čarodějničkou. Společně jsme se vyfotografovali a
uspořádali hostinu. Bába a dědek měli pro děti přichystané
párečky pečené na ohýnku a malou sladkost za to, že tak
dobře splnily všechny úkoly. Plni zážitků jsme se vraceli
unaveni do naší školky.
Silvie Pražmová
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Základní škola
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Žáci naší školy se 7. května zúčastnili okresního
kola ,,Dopravní soutěže mladých cyklistů“ ve Vejprnicích.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: test z pravidel provozu
na pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole, jízda
na dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu na
pozemních komunikacích a praktické poskytnutí první
pomoci.
Naši školu reprezentovalo osm žáků rozdělených
do dvou kategorií. Za starší žáky soutěžili: Jan Hanzlíček

- 9. tř., Milan Valenta - 8. tř., Naďa Smejkalová a Petra
Kelešová - 7. tř. Mladší žáci soutěžili v tomto složení:
Libor Mařík z 5. tř., David Obermajer - 5. tř., Pavla
Kelešová 5. tř. a Sára Kaprová ze 6. tř. Obě družstva se
umístila na 3. místě své kategorie.
Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci
naší školy.

Atletika
Žáci naší školy se v polovině května zúčastnili
atletického klání v Kralovicích. Závodili žáci škol
z okresu Plzeň – sever a naše působení bylo nadmíru
úspěšné. Jednalo se o čtyřboj a soutěžilo se ve sprintu,
vytrvalostním běhu a podle věkové kategorie skoku
dalekém nebo vysokém a hodu míčkem nebo vrhu koulí.
Družstvo mladších žákyň ve složení Sára Kaprová, Adéla

Tesková, Michaela Hanzlíčková, Naďa Smejkalová a Marie
Rybníčková vybojovalo krásné druhé místo, starší žákyně
ve složení Michaela Hanzlíčková, Lenka Pangrácová,
Žaneta Furisová, Michaela Jandová a Aneta Mojžíšová
se umístily třetí a starší žáci zastoupeni Rudou Kudíkem,
Michalem Šmídlem, Martinem Hlousem a Dung Manh
Nguyenem neboli Davidem získali parádní druhé místo.
Dagmar Pekárková

Exkurze
do
koncentračního
tábora
Flossenbürg
Nestává se tak často, aby si sami žáci
zvolili místo exkurze. V letošním dubnu tomu
tak ale bylo. Loňská návštěva Terezína žáky 9.
třídy ZŠ Všeruby natolik oslovila, že si přáli
navštívit další místo spojené se smutnou historií
2. světové války. Proto se vydali spolu s žáky 8.
třídy a pedagogickým doprovodem na prohlídku
koncentračního tábora ve Flossenbürgu, který
leží blízko německo-české hranice. Žákům byli
k dispozici dva čeští průvodci, kteří jim popsali
život i umírání v tamějším pracovním táboře.
Nejen obecná fakta, ale i příběhy jednotlivých
vězňů žáky přinutily přemýšlet o utrpení lidí
během válečných konﬂiktů.
Lenka Machuldová

Alena Baumová
vychovatelka ŠD
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Lyžařský kurz 2015
Jako každým rokem se uskutečnil lyžařský kurz
žáků šestého až devátého ročníku naší školy a školy
z Chotíkova. Díky dobré strategické poloze penzionu
Sládek umístěnému
pod dolní stanicí
sedačkové lanovky
na Hofmanky jsme
opět
lyžovali.
Letošní sněhové
podmínky
totiž
nebyly
ideální.
V
neděli
po
příjezdu a v pondělí
d o p o l e d n e
pršelo a sníh se
pomalu vytrácel.
Odpoledne
se
naštěstí
počasí
umoudřilo a vyrazili jsme na svah, kde sice nejezdila lanovka,
ale na rozježdění to stačilo. Po zbytek pobytu nám již počasí
přálo. Lyžovat jsme docházeli do špičáckého areálu, kde
jsou díky nedávno rozšířené sjezdovce pro začátečníky,
novému vleku a celkovému umělému zasněžování
ideální podmínky pro všechny kategorie lyžařů. Lyže

jsme nechávali v úschovně a přechod mezi penzionem a
areálem byl tak veselejší. Každoročně navštěvuje penzion
člen horské služby, přináší základní materiál, obrázky
a vypráví o Šumavě a své práci. Letos to bylo opačně.
Služebnu horské
služby navštívili
žáci. Ujal se nás
sám
náčelník
horské
služby.
Rozdíl byl zásadní.
Dostali jsme se
do prostor, kde
byla soustředěna
veškerá technika
a materiál, který
horská
služba
při
své
práci
potřebuje.
Během
posledního dopoledne vyjeli žáci lanovkou na Pancíř, kde
proběhlo v restauraci nezbytné a tradiční občerstvení. Pěší
cesta zpět byla příjemným zakončením kurzu a díky dobré
viditelnosti jsme si prohlédli okolí místa našeho pobytu.
Jaroslav Cafourek

Úspěch ZŠ Všeruby na vědomostní olympiádě
V každém školním roce se žáci ZŠ Všeruby účastní
několika vědomostních olympiád. Po loňském umístění žákyně
Aleny Švecové na 2. místě v okresním kole olympiády z českého
jazyka sklidila naše škola i letos další úspěch. Tentokrát žákyně
9. třídy Kristýna Konarská obsadila v okresním kole dějepisné
olympiády krásné 4. místo, a byla tak nominována do krajského
kola. Kristýna Konarská nezazářila pouze v olympiádě
z dějepisu, ale stala se zároveň i vítězkou školních kol olympiád
z češtiny a angličtiny. Kristýna je na obrázku třetí zprava.
Lenka Machuldová
Zamyšlení nad školním rokem
Blíží se konec školního roku a s tím přichází i čas
pro bilancování, zamyšlení se nad tím, jaký ten rok byl.
Dovolte mi, abych i já zapřemýšlela, jaký to byl rok. Pro mne
to byl poslední rok mé aktivní pedagogické práce. Mohu
porovnávat úroveň různých základních škol městských i
venkovských, ve kterých jsem za dobu téměř čtyřiceti let
působila jako učitelka cizích jazyků. Některé školy byly na
první pohled krásné – měly perfektní materiální vybavení,
moderní techniku, ale neměly to, co není hned vidět, ale je
to velmi důležité a to je výborná parta pedagogů, která je
ochotná spolupracovat a věnovat se plně žákům. Neměly
vstřícné vedení, které by napomáhalo vytvářet teplou
atmosféru na škole, ale místo toho vytvářelo atmosféru
napětí, nedůvěry a studených vztahů.
Proto jsem ráda, že posledních 13 let mne
tohle minulo a že jsem mohla pracovat právě na ZŠ ve

Všerubech. Je to hlavně proto, že je tady výborná parta
všech pracovníků včetně vedení školy, kteří vytvářejí
téměř rodinnou atmosféru, která se následně přenáší i
na žáky školy. Není nic lepšího pro učitele než to, když
vidí, že děti chodí do školy rády a jsou spokojené, snaží
se odnést si ze školy co nejvíce znalostí do svého dalšího
života, když jsou kolegové nehledě na rozdílnost věku
ochotni domluvit se, pomáhat si a jednotně působit na
žáky. To pak přináší i své „ovoce“ v podobě úspěchů žáků
školy v různých naučných i sportovních soutěžích. A žáci
všerubské ZŠ toho dosahují.
Přeji všerubské škole, aby měla stále dostatek
žáků, skvělé pedagogy i vedení. A všem přeji hodně zdraví,
spokojenosti a pro nejbližší období krásné léto, dovolenou
bez problémů a pro žáky a pedagogy dlouhé prázdniny.
Mgr. Dana Nováková
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Naše škola se zapojila do projektu „Technika
a ICT – Cherchez la femme!“, jehož cílem je motivovat
dívky k technickému vzdělávání. Exkurze do ﬁrem a
besedy s úspěšnými ženami, které pracují na technických
pozicích, jsou určeny pro dívky sedmé až deváté třídy.
Zájem škol byl poměrně velký. Naše dívky se zúčastnily
dvou exkurzí. Tou první byla návštěva ﬁrmy Brush sem
s.r.o. v Plzni Doudlevcích, kde se vyrábí generátory.
Dívky prošly celým rozsáhlým areálem výrobních hal, kde
viděly polotovary, jejich opracování, montáž a přípravu
na expedici. Fundovaný průvodce jim přiblížil výrobní
program a export do prakticky celého světa.
Druhá exkurze se uskutečnila ve ﬁrmě Systherm
s.r.o. v Plzni Bukovci. Firma se zabývá vývojem a
výrobou výměníkových stanic pro vytápění staveb od
bytů a rodinných domů až po bytové domy, veřejné
budovy nebo výrobní haly. Exkurze začínala prezentací
ﬁrmy, jednoduchým a zábavným testem a pokračovala
prohlídkou samotného provozu. Veškeré informace
podávala mladá projektantka. Zajímavostí byl fakt, že
poměrně malá a nenápadná ﬁrma dodává výrobky i daleko
za hranice Evropy. Zpočátku jsem měl obavy, že dívky
pojmou exkurze pouze formálně. Byl jsem však překvapen
množstvím smysluplných dotazů na průvodce v obou
podnicích. Příjemnou tečkou za touto akcí byla konzumace
kuřecího řízku s bramborem v podnikové jídelně.
Třetí akcí bude beseda s další úspěšnou ženou na
technické pozici, která se uskuteční v naší škole v červnu.
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Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji
Od září roku 2013 je naše škola zapojena do

projektu „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském
kraji“. Jeho cílem je motivace hochů i dívek základních
škol ke studiu technických oborů. Podstatu a náplň tohoto
projektu jsem již popsal, provedl bych tedy jen malé shrnutí.
Hlavní náplní byly odpolední kroužky v dobře vybavených
dílnách Střední školy v Horní Bříze, které fungovaly od 1. 1.
2014 do konce května tohoto roku. Jednalo se o kroužky
s náplní zámečnickou, elektrikářskou, kamnářskou a další
keramické práce. Postupně se v nich vystřídalo zhruba
šestnáct žáků a žákyň. Většina z nich se také zúčastnila
dvou týdenních příměstských táborů. Dopoledne tvořili
v dílnách, odpoledne měli bohaté sportovní a kulturní
vyžití v areálu školy nebo poznávací výjezdy a vycházky do
okolí. Další náplní projektu byly exkurze a besedy určené
pro celé třídy osmého a devátého ročníku. Navštívili jsme
podniky na výrobu dlaždic v Rakovníku a Chlumčanech,
s odborným průvodcem jsme prošli rekultivovanou částí
kaznějovského kaolinového dolu, prohlédli si jeho aktivní
část a seznámili se s technologií těžby a zpracování
kaolinu.
Poslední aktivitou bylo takzvané sdílení dílen,
které bylo určeno opět žákům celých tříd. Jednalo se čtyři
výjezdy do dílen střední školy a plnění předem daného
úkolu ve výše uvedených oborech. Vyučující střední a
základní školy spolupracovaly a vyměňovali si zkušenosti,
které pak mohou použít ve výuce ve své škole například ve
fyzice, praktických činnostech, výtvarné výchově a dalších
činnostech. Veškeré tyto aktivity byly hrazeny z prostředků
určených na projekt. Na slavnostním zakončení činnosti
kroužků obdrželi žáci certiﬁkáty o absolvování a byli
bohatě pohoštěni.
Jaroslav Cafourek

Exkurze do Prahy
Dne 14. 5. 2015 se sedmáci vydali vlakem do
Prahy, kde navštívili
mezinárodní veletrh
Svět knihy Praha
2015 na Výstavišti v
Praze - Holešovicích.
Zde měli možnost se
seznámit s celou řadou
knižních vydavatelství
nejen v ČR, ale i v
zahraničí. Mohli si
prohlédnout vystavené
knihy a také si je
koupit. A toho všichni
využili.
Zúčastnili
se i doprovodných
programů a soutěží a na vlastní oči uviděli některé herečky,
které znali jen z TV. Zážitkem byla i cesta metrem, neboť
mnohé děti jely metrem poprvé.
Dalším bodem programu této exkurze byla
návštěva Muzea čokolády, kde se žáci dozvěděli mnoho

zajímavostí z historie čokolády, shlédli ﬁlm o pěstování
kakaovníků a zpracování kakaových bobů, ale hlavně si
mohli čokoládu a
boby ochutnat. Pak se
zúčastnili workshopu,
ve kterém si vyrobili
svou
tabulku
čokolády. Tu si jako
suvenýr z této exkurze
odvezli domů.
Pochvalné
ohlasy na celou
akci a to, že si děti
zakoupily knihy a
mají radost ze čtení,
splnilo hlavní účel
této akce – rozvíjet
čtenářskou gramotnost a zkusit si manuálně pracovat,
třeba při výrobě oné čokolády.
Všichni už se těší, že si podobnou exkurzi do
Prahy zopakují.
Mgr. Dana Nováková
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PaySecCup 2015
Žáci šesté a deváté třídy naší
školy se i tento rok zúčastnili celostátní
soutěže PaySecCup pořádané Poštovní
spořitelnou. Ani tento rok se v soutěži
neztratili. Žáci šesté třídy obsadili
celkové šesté místo z celkem 179
třídních kolektivů. Zvláštním úkolem
PaysecCupu bylo vytvořit z vlastních těl
jméno hlavního města Itálie, tento nápis
vyfotografovat a odeslat organizátorům
soutěže. Každý žák šesté třídy vyhrál
pingpongový set a tisíc Erakorun.
Gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy!!
Václav Růžička

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku 2015.
děti se již těší na prázdniny a my ostatní na letní dovolenou.
Ještě před tím, než se těchto radovánek dočkáme, nás čeká
společná akce - slavnosti města Všeruby. Pevně věřím, že
valná část z Vás se bude při této akci nejen bavit, ale přiloží
i ruku k dílu a pomůže nejen s přípravou, ale i s úklidem.
Od posledního vydání Všerubských listů vyjížděla
zásahová jednotka pouze jednou a to 31. března do Nekmíře.
Padlý strom na elektrickém vedení a rodinném domě byl
společně s jednotkou HZS Plzeň rozmanipulován a uklizen.
Mimo to probíhal na jaře výcvik jednotky i když bez většího
ohlasu jejích členů, kteří do ní dobrovolně vstoupili.
Velitelé prodělali pravidelný kurz HZS v Nýřanech a
prodloužili si tak svoji kvaliﬁkaci. Do jednotky se podařilo
získat nového strojníka, který
v květnu úspěšně prošel
kurzem HZS Plzeňského
kraje ve Třemošné. V rámci
výcviku se i v letošním roce
členové jednotky zúčastnili
soutěže Kožlanská jízda, kde
skončili na 6. místě. Nově byla
do výcviku zařazena noční
soutěž pořádaná okrskem
Žichlice. Na této soutěži jsme
získali 3. místo.
V letošním roce byl náš sbor pořadatelem okrskové
soutěže. V neděli 17. května se na tuto soutěž dostavilo
pět družstev mužů a dvě družstva žen. Vítězi se stali
muži z Nekmíře a ženy ze Zahrádky. Družstvu mužů se
v disciplínách požárního sportu příliš nedaří a obsadili 5.
místo. Družstvo žen začalo slibně rozběhlou štafetou, kde
soupeřkám utekly o víc než osm vteřin. Bohužel zaváhání
na požárním útoku je stálo vítězství.

V průběhu jara se členové našeho sboru podíleli na
pořádání Maškarního bálu pro děti. Pomohli jsme zajistit
dovoz májky, dřeva na oheň a jeho postavení. Prvního
máje jsme pomohli dopoledne zajistit Všerubskou šlápotu,
odpoledne nás čekala příprava memoriálu Vendulky
Fránové v Plzni na stanici HZS Košutka. Celorepublikové
soutěže dorostu se zúčastnilo v sobotu 2. května na 80
závodníků. Soutěž byla důstojnou vzpomínku na Vendulku,
která by se 8. května dožila 70. let.
I náš kolektiv měl na tomto memoriálu zástupce
v řadách soutěžících. Veronika a Naďa Smejkalová a Adéla
Tesková získávali své první zkušenosti v dorostenecké
kategorii. Tereza Jelínková přešla do kategorie staršího
dorostu, kde získala 9. místo. Všechna děvčata však mají
právo účasti na krajské soutěži dorostu 30. května v Plzni,
tak jim držme palce, ať se
daří.
Kolektiv
mladých
hasičů je nejobsáhlejší činností
našeho sboru. Bohužel činnost
staršího družstva je narušována
neukázněností některých jeho
členů, kteří nechodí řádně na
tréninky, což se samozřejmě
odráží nejen na výsledcích
ale i na vztazích v tomto
družstvu. V březnu se konal
tradiční branný závod v Úněšově. Mladší Béčko obsadilo
14. místo, Áčko shodně jako starší místo šesté. Závěr
dubna paří útoku CTIF v Manětíně, starší díky zbytečným
chybám obsadili osmé místo. Mladší Béčko získalo místo
sedmé a Áčku uniklo druhé místo pouze o jednu smyčku
na hadici. Květen nezačal pro družstva mladých hasičů
příliš slibně. V neděli po memoriálu Vendulky Fránové se
u stanice HZS konal Globus CUP. Požární útoky se nám
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oslabeni marodkou trénovali v podstatě přímo u Globusu
při přípravě. Béčko skončilo čtrnácté a Áčko jedenácté. O
týden později jsme si jeli zalyžovat do Horního Hradiště.
Hradišťský dvojboj je, jak již název napovídá, složen ze
dvou disciplín - první je zdolání překážkové dráhy na
čtyřlyžích a druhou požární útok.
Jelikož starší jsou v kolektivu právě
čtyři, zvládli lyže téměř na výbornou.
Na požární útok je doplnili kamarádi
z Obory a celkově získali čtvrté místo.
Mladším souhra na lyžích příliš nešla,
Béčku navíc nevyšel ani požární útok,
a tak skončilo na dvacátém prvním
místě. Áčko získalo místo páté.
Vrcholem sezony je jarní kolo
hry Plamen, kterému již několik let
předchází krátké soustředění mladých
hasičů. Letos jsme ve čtvrtek 21.
května vyrazili do Trnové. Čtvrteční
podvečer a páteční dopoledne jsme věnovali přípravám
drah. V pátek odpoledne jsme se snažili dohnat to, na co
při tréninku nezbyl čas, případně jsme dolaďovali změny,
které nastali díky tomu, že někteří mladí hasiči dali před
okresním kolem raději přednost houpačkám a kolotočům
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ve Všerubech. Družstvo starších bylo opět doplněno o
Oboráky a i přesto, že nebylo možné vše řádně sladit,
udrželi si šesté místo z podzimního kola. Mladší Béčko
nastupovalo do soutěže z dvanáctého místa po podzimním
kole a podařilo se jim poskočit o dva stupínky výš. Desáté
místo je u družstva složeného z nováčků a dětí převážně
z druhé třídy úspěch. Áčko si v mladší
kategorii neslo z podzimu místo třetí
a to si i až do požárních útoků drželo
celou soutěž. O tom, že skončili
těsně za stupni vítězů, rozhodly čtyři
setiny sekundy. Ale to nevadí, ono
se to jednou podaří. A když ne, tak
stále platí, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
Závěrem
bych
chtěl
poděkovat všem, kteří přispěli do
sbírky ligy proti rakovině, ke které
se náš sbor prostřednictvím mladých
hasičů připojil. Ve Všerubech bylo 13.
května opět prodáno 300 žlutých kvítků a vybráno téměř
6500,- Kč. Ještě jednou děkujeme a přejeme příjemně
strávené léto.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
duben - červen 2015.

Jak jistě všichni víme, je tu konec sezóny. Je na
čase zhodnotit naše působení v jarní části. I přes těžkou
situaci, kdy oba týmy hráli IV. třídu a díky soupiskám se
nemohli používat hráči pro oba týmy, se dá říci, že jsme
to zvládli.
Mužstvo ´´A´´ které bylo složeno z hráčů, kteří
se nevešli na soupisku druhého týmu, se pralo se soupeři
více než statečně. Některé zápasy byly těsné, ale i přes
to skončíme na předposledním místě. Opačná situace
zavládla v druhém týmu vedeném jako ´´B´´. Tým byl
napěchovaný ´´dá se říci´´ těmi nejlepšími hráči, kterými
náš klub disponuje. Před sezónou jsme si dali za cíl
postoupit zpátky do III. třídy. Nebudeme si nalhávat, že
se nám to podařilo více než důstojně, i když předvedená
hra nebyla vždy ideální, povedlo se nám nastřílet přes 160
gólů a ztratit za celou část pouhý jeden bod. I když nám
štěstí nepřálo a zranili se nám klíčoví hráči, tak jsme situaci
ustáli. Skvěle nás doplnili a podpořili hráči z dorostu, kteří
oživili naši hru a za to jim patří velké díky.
Mužstvo dorostu vstoupilo do jarní části sezóny
pod vedením nových trenérů. Pod jejich vedením se naši
mladí pohybují kolem 6. místa. A pevně věříme, že příští
ročník budou bojovat o vyšší příčky, než je polovina
tabulky.
A teď je na řadě největší chlouba. I když to tak

nevypadá a někdy naše výsledky nejsou ideální, naší
starší přípravce se povedlo postoupit do FINÁLE soutěže
a budeme bojovat o celkové první místo v soutěži. Naše
základna ve Všerubech je nyní tak široká, že bych se nebál
o budoucnost fotbalu ve Všerubech. Nyní máme 28 dětí
- ať už kluků nebo holek. Na tréninky chodí v průměru
kolem 16 – 20 dětí, čímž zastiňují ostatní svoje vrstevníky,
ať už dorost nebo muže.
Pro příští ročník máme možnost postavit po
dlouhých letech dva dětské týmy a to: starší přípravku a
mladší žáky. Ale i toto nese svá úskalí, protože bychom
potřebovali trenéry, kteří by se ujali trénování mladších
žáků. Bohužel sami na to nestačíme. Pokud by někdo měl
zájem, můžete nám dát vědět, budeme jedině rádi.
30. května ve spolupráci s hasiči a MěÚ Všeruby
jsme pořádali dětský den. Proto jsme snažili zkulturnit náš
areál. Opravili jsme lavičky, natahli jsme pletivo, které
pořád někdo ničí a uklidili jsme nepořádek na dětském
hřišti, který tam lidé po sobě nechávají (PET obaly
atd…).
V novém ročníku 2015/2016 nás jako klub čekají
dost zásadní změny - hostování či přestup hráčů, vypisování
zápisu o utkání, registračních kartičky. Vše od nového
ročníku končí papírově a nově se bude vyřizovat už jen
elektronicky, což pro náš klub znamená jen další výdaje na
pořízení výpočetní techniky a zavedení internetu. Ale díky
našim sponzorům a dotacím, o které složitě usilujeme,
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věřím, že se nám podaří vše zvládnout.
Na konec bych chtěl poděkovat Šarlotě Herákové
za spolupráci při organizování pouťového zápasu:
Maminky vs. starší přípravka. Počasí nám přálo a viděli
jsme spoustu zajímavých situací. Utkání nakonec museli

rozhodnout penalty, protože zápas skončil remízou 4:4. A
kdo vyhrál? Na to se nikdo neptá, hlavně že se všichni
bavili.

„A“ („B“) mužstvo – postup do III. třídy
Konec sezony 2014 - 2015 se rychle přiblížil a
to, co jsme si všichni přáli a dali za cíl, se nám podařilo.
Postoupili jsme do III. třídy okresu Plzeň - sever a to bez
porážky. Před posledním utkáním se Sulkovem (hrálo se
po uzávěrce našich novin v neděli 31. 5. 2015) máme 62
bodů a skóre 166 : 24. Jsem moc rád a chtěl bych touto

cestou poděkovat členům výboru a hráčům, kteří se na
tomto postupu velkou měrou podíleli a samozřejmě věrným
divákům kteří nás přišli podpořit i když mnohdy naše hra
nesplňovala to, co jsme očekávali. Věřím, že to není naše
konečná stanice a že nás přijdete podpořit v následující
sezoně.
Jaroslav Zeman

Jiří Balvín

Příspěvky čtenářů
Jak Bolek a Lolek půlmaraton běželi
Bylo to přesně 1. 1. 2015 v 04:45 hod, kdy do
Všerub přišli pěšky z Kunějovic kamarádi Bolek a Lolek.
Když viděli, jak jsou Všeruby krásné
městečko, hned se rozhodli, že zde
zůstanou. Kromě toho, že jsou Všeruby
krásné město, tak je také zaujalo pěkné
kopcovité okolí. Oni totiž Bolek a Lolek
měli v plánu, že budou trénovat běh a že
v květnu poběží Karlovarský půlmaraton.
Okolní krajina ve Všerubech jim k tomu
skýtala mnohé možnosti. A tak začali
trénovat. Jenže znáte Bolka a Lolka.
Bolek je takový menší a trochu svalnatější,
ale zase je cílevědomější a poctivější.
Lolek je vysoký a hubený, také trochu
pohodlnější, ale o to více talentovanější.
Zatímco Bolek naběhal po všerubském
okolí od Nového roku skoro 350 km,
tak Lolek asi jen 18 km. Když pak měli
vyrazit na ten inkriminovaný půlmaroton
(což určitě všichni víte, že je závod na
21,0975 km), tak se Lolek rozhodl, že
on nepoběží - přece jenom netrénoval.
Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. V den, kdy měli jet
na závod, tak se jim najednou ozvala jejich kamarádka
Lucyja, která také měla běžet. Celá smutná je poprosila,

aby jí aspoň na památku vyzvedli její startovní číslo, že
byla nemocná a nebude moci běžet. Ale Bolka napadlo,
že jí číslo vyzvednou a půjčí si ho Lolek, aby si to přece
jen zkusil, neboť jak je psáno výše, Lolek
je talent. A tak v sobotu 23. 5. se Bolek
a Lolek postavili na start Karlovarského
půlmaratonu a spolu s dalšími 2410 běžci
vyrazili v 18:00 hod na trať. Protože Lolek
se nechtěl dívat Bolkovi na záda, tak hned
od začátku běžel vepředu, Bolek se ho
držel na dohled, aby si to náhodou Lolek
nerozmyslel a neodskočil si třeba cestou
na pivo nebo na cígo. Ke konci závodu se
ale přece jen projevilo to, že Bolek naběhal
více kilometrů v tréninku a Lolkovi trochu
utekl. Nemusel mít ani strach, že by se
Lolek někde zapomněl, bylo totiž jasné, že
kvůli té báječné atmosféře, kdy kolem trasy
závodu běžce mohutně povzbuzovaly tisíce
lidí, Lolek poběží rovnou do cíle. V cíli se
nakonec časomíra u Bolka zastavila na
čase 1:58:58, Lolkovi naměřila 2:00:44.
Atmosféru tohoto závodu Bolek a Lolek
všem doporučují, stejně tak si jí užily i
jejich manželky s dětmi, které v ten den také běžely, a to
rodinný běh na 3 km.
Václav Červenka

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 11. díl
Rok 1993 - 1994
Po skončení soutěže předešlého ročníku, byla
svolána schůze oddílu a po zhodnocení uplynulého roku
byl zvolen nový výbor. Bylo rozhodnuto, že je v prvé řadě
třeba dát do pořádku ﬁnance a stanovit písemný plán práce
oddílu. Tento způsob plánovaného řízení se předtím nikdy
nedělal. Tento plán práce, kde byl stanoven i rozpočet, se
nám velice osvědčil pro jednání s obecním úřadem, když
jsme později žádali o zařazení do jejich plánovaných
ﬁnancí, jako výpomoc pro naši činnost. Na schůzi byl

zároveň kritizován špatný povrch hřiště. Bylo rozhodnuto,
že v průběhu nastávající soutěže se výbor bude tímto
problémem vážně zabývat a hledat možnosti, jak od roku
1995 začít se zatravňováním hřiště.
Složení nového výboru: předseda - František Bočan,
ekonom - Marie Pašková, sekretář - Vlastimil Reinwart,
správce - Václav Pelikán, člen výboru - Stanislav Němec,
kapitán mužstva - Zdeněk Oulík, kulturní pracovník - Petr
Dobrý.
Hlavní podíl peněz se postupně získal návozem
škváry ze Škodovky do tohoto prostoru. Dopravu zajistila
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u ﬁrmy Stavexim. Na podzim roku 1993, po posledním
kole soutěže 1993- 1994, se uzavřelo hřiště, aby se mohla
navážet škvára. Tato akce trvala až do léta příštího roku.
Počítalo se, že tato obnova hřiště se všemi náležitostmi
bude trvat cca 2,5 roku. Pro dokončení soutěže 1993-1994
se nám pro jaro podařilo zajistit náhradní hřiště v Trnové,
kde již tenkrát měli travnatou plochu. Tento ročník pro
oddíl dopadl mnohem lépe než předešlý. Mužstvo vyzrálo
a po doplnění dalšími třemi hráči (Běle, Roztočil a mladý
Pašek), mohlo již opět pomýšlet na vyšší cíle.
Rok 1994 - 1995
Výbor oddílu se nezměnil a zůstal ve stejném
složení jako v předešlém roce. Pouze trenérů z hráčské
základny se několik vystřídalo. Posléze byl získán z
Úněšova pan Mojžíš. Ten však tuto funkci brzy vzdal.
Před výborem stál pořád nesplněný úkol najít vhodného
trenéra, před kterým by měli hráči respekt. Toto se podařilo
realizovat až na začátku jarní soutěže v roce 1995 na
soustředění v Holýšově. Jednalo se o pana Vaňka, který se
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jako důchodce vrátil do svého domku v Nevřeni. Informaci
na výboru podal náš dlouholetý lapiduch p. Šubík, který
ho znal a věděl, že má dlouholeté zkušenosti jako trenér
vyšších soutěží ze svého dřívějšího působiště. Získal si
okamžitě respekt hráčů, docházka na tréninky se o 100%
zlepšila a mohu dnes klidně říci, že mužstvo žilo ještě
několik let z toho, co je naučil. Škoda, že asi během 1,5
roku zemřel. Nahradil ho Petr Kortus a mohu říci, že svoji
nezáviděníhodnou úlohu splnil velmi dobře. Mužstvo bylo
již roztrénováno a dobře plnilo své předsevzetí a nakonec
postoupilo do I. B třídy.
Pro přehled ještě uvádím, kolikrát během
uplynulých let došlo k úpravě plochy stadionu.
1) 1947 - 1948 výstavba zahájení soutěže
2) 1953 - 1955 rozšíření přerušení soutěže
3) 1965 - 1970 rozšíření přerušení soutěže
4) 1993 - na podzim-přerušení soutěže, celková přestavba
a zatravnění.
5) 1996 - květen opět zprovoznění
Vlastimil Reinwart

Ze života města a okolí
Přijelo k nám divadlo
„Krásný!“ „Hustý!“ „To byla docela legrace.“ „A
jak jsme dupali, to bylo dobrý!“ „Mami, půjdeme už ven?
Chci hrát fotbal…“ Toť něco málo z komentářů povedené
akce Přijelo k nám divadlo. A nebylo to ledasjaké divadlo,
bylo to DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA, které zavítalo až
z ČB. Nevysílali černobíle, jak by se mohlo zdát, jen měli
dlouhou cestu až z jižních Čech.
A komentáře to byly vskutku výstižné, jelikož se
v neděli 19. 4., kdy se tato příjemná divadelní akce konala,
jaro rozhodlo zase
začít jarnit a lákat
děti i dospěláky na
zahrady, trávníčky
a procházky. Takže
koho nepřilákalo
divadlo, ten měl
určitě také krásný
den, ale zato ne až
tolika kulturní.
V kinosále
města Všerub se
sešlo na dvě představení poloprofesionálního divadelního
souboru o dvou jeho členech, z nichž jeden je máma a druhý
je (hádáte správně) táta, s názvy „Kouzelný zvoneček“ a
„Karkulka“, přibližně 40 diváků. Každý z dítek i rodičů
jistě ocenil lidové vstupné, skvělé občerstvení i příjemnou
aktivní až akční atmosféru. Opravdu jsme i dupali nohama,
ale také mávali rukama, hlásili se svými jazyky nebo
ušima, koulili očima a vrtěli se. David i Agátka úspěšně
vydrželi nátlak mámy, splnili těžký úkol tátův a vůbec se
přitom na jevišti nebáli! Dokonce mezi námi vyrostly i
nějaké ty kytičky a jahůdky pro Karkulku, aby měla co

sbírat do košíčku, a nakonec jsme k velikému překvapení
zjistili, že už takhle brzy zjara se v hledišti vyskytla jedna
krásně zbarvená, nečervivá houba – babka v podobě
jedné z babiček, která přišla doprovodit svou vnučku na
představení. Prý že bude mít Karkulčina babička radost, až
ji do chaloupky přinese, prý udělá výbornou nejedovatou
houbovku nebo něco takového… Chuděra, kdyby jen
Karkulka věděla, že v té době babička už u plotny nestojí,
ani v posteli neodpočívá, nýbrž v žaludku vlkovi leží! Jo
jo, zasmáli jsme se a pobavili jsme se i my, dospělí, protože
když umí herci
improvizovat a vtip
jim není cizí, je to
k nezaplacení.
A na závěr
jedna
kraťounká
statistika: přibližně
20
dětí,
ještě
přibližněji
20
dospělých, z toho
přesně 2 nehlídací
babičky (rozuměj
bez dětí – prostě přišly se pobavit samy ony – což pořadatele
velmi potěšilo), vypitých 10 litrů džusu, zbaštěno všech
89 mufﬁnů s nutellou a úžasnou třešňovou marmeládou
z Katčiny kuchyně a nadrobeno asi tak 2000 drobků po
kině.
Těšíme se na další podobnou příležitost, kdy
si holky mohou vzít kabelky a kluci zas klobouky, kdy
se můžeme s dětmi načančat, hezky obléci a vyrazit se
pokochat do divadla. Navíc podrbat si loutky pod bradou,
a nebo si je dokonce i povodit, to se každý den nestává!
Dáša Löwyová
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Pohádkový les
Milí a vzácní skřítkové, pane Krakonoši,
bludičky, vodníci a další pohádková stvoření, je nám velkým
potěšením, že Vás můžeme opět pozvat do Pohádkového
lesa na Lipovku v neděli 21. 6. letošního roku. Bludný
kořen, pařezy i pařízky, všechny stromy
i rybníček jsou již pro Vás nachystány
v tom pravém pohádkovém duchu, proto
přijďte, případně přileťte na koštěti či jiném
provozuschopném prostředku do lesa ve
14 hodin, abyste mohli svou přítomností
potěšit všechna zvědavá děcka a jejich
dospělácký doprovod.
Tímto zveme i Vás, děti, rodiče,
tety a strýčky a samozřejmě i dědoušky a
babičky, aby v určeném čase přišli navštívit lipovecký les,
kde se, doufejme, vyskytne nejedno strašidlo či osůbka
z pohádky, ale i spousta přetěžkých zkoušek, které Vám
zajisté pohádková stvoření nachystají. A možná přijde i
kouzelník…
Start otevřen do 15:45 hodin.

Mokrá galuska 2015
Máte rádi mokrá těla? Jakpak by ne! Tak se na ně
přijďte už po páté podívat. Zrušte dovolenou a pojďte
se na přelomu prázdnin podívat či zúčastnit. Bude
stoprocentně nejkrásnější počasí na koupání a tedy i na
přejezd exkluzivní pohyblivé plovoucí
lávky přes požární nádrž ve Všerubech.
Věříme, že se k promočencům na Mokré
galusce rádi přidáte, voda bude jako
kafe, pivo pěkně ze 7. schodu a ceny jako
vždy velmi zajímavé. Závodíme klasicky
v nejpomalejším přejezdu lávky na kole
a v nejrychlejší jízdě párů s kolečkem.
Oceníme i nejpovedenější pád a všechny
malé odvážlivce. A samozřejmostí jsou
připravená překvapení - letos nejen pro naše nejmenší.
Termín: 1. 8. 2015 od 14 hodin, registrace závodníků do
13:45 hodin.
Jste srdečně zváni.
za spolek ProVšeruby a další spolupracující organizace
Dáša Löwyová

Společenstvo MORYBUNDUS
si vás dovoluje pozvat
na 4. ročník oslav
DNE DĚTÍ
Čekáme vás v sobotu
20. 6. 2015 od 15.00 hod
na návsi obce KLENOVICE
Přijďte se svými dětmi či vnoučaty
užít si příjemné odpoledne s jejich kamarády.
Budou pro ně připravena stanoviště
s jednoduchými úkoly,
za jejichž plnění budou odměněny.
„DĚTI POTŘEBUJÍ DĚTI“

- 13-

VŠERUBSKÉ LISTY

Seznam šikovných osob - ten umí to a ten zas tohle
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, prodlužování 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
Václav Menčík - nabízí projektování v oboru elektro - rozvody NN, EZS, EPS a kamerové systémy, tel: 606613057
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Kamnářství Kominictví
Stavíme a dodáváme

KACHLOVÁ KAMNA, KRBY
FINSKÁ KRBOVÁ KAMNA
Provádíme

KOMINICKÉ PRÁCE
kamnarstvi-mentl.cz
Radimovice 1, 330 16 Všeruby
tel: 725 30 80 80
mail: kamna-mentl@seznam.cz

Pozvánky na budoucí akce
SLAVNOSTI MĚSTA VŠERUBY – 6. 6. 2015 – pořádá město Všeruby
DĚTSKÝ DEN - 20. 6. 2015 od 15:00 hod - náves Klenovice - pořádá společenstvo MORYBUNDUS
POHÁDKOVÝ LES – 21. 6. 2015 od 14:00 hod – les Lipovka - pořádá spolek ProVšeruby
900 LET OBCE LÍŠTANY – 27. 6. 2015 – SDH Všeruby - spolupráce při organizaci oslav
FARMÁŘSKÝ DEN HUNČICE - 4. 7. 2015 – spolupráce SDH Všeruby
MOKRÁ GALUSKA – 1. 8. 2015 od 14:00 hod – hasičská nádrž – pořádá spolek ProVšeruby ve spolupráci s SDH a Davidem Bělem
LETNÍ TURNAJ – srpen 2015 (termín zatím neupřesněn) – pořádá SK Všeruby
O POHÁR MLADÝCH HASIČŮ a NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍCH ÚTOCÍCH JDE VO... – 19. 9. 2015 – SDH Všeruby

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových
stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu nabízíme
případným zájemcům zasílání elektronické verze na konkrétní
emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové
adrese vserubske.listy@seznam.cz a další vydání Všerubských
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listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 31. 8. 2015, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 12. 9. 2015.
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