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Fotograﬁe: muži Všeruby „A“ - postup do III. třídy (29. 8., foto Lucie Štálová), vítání občánků (10. 6., foto Lucie
Štálová), rozloučení s předškoláky v MŠ (23. 6., foto Silvie Pražmová), cesta pohádkovým lesem v Klenovicích (5. 9.,
foto Lenka Eretová), Pohádkový les na Lipovce (21. 6., foto Petr Chmelík), vítání občánků (10. 6., foto Lucie Štálová),
ovocný trh v DPS (19. 6., foto Petr Svoboda)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
skončil čas prázdnin a čas dovolených. Doufám,
že všichni, kteří využili tento čas k odpočinku, načerpali
sílu do další práce, ať už do školy nebo do zaměstnání. I
na našem městském úřadě jsme čerpali dovolené
a tak se možná stalo, že jste nemohli vyřídit,
co jste potřebovali. Od září je zase městský
úřad v plném počtu, připravený řešit Vaše
záležitosti.
V letním období jsem měl několik
důvodů k radosti, ale i nějaké důvody k zamyšlení. Začnu
těmi k radosti.
Přes drobné komplikace se povedlo dokončit
a hlavně proúčtovat rekonstrukci místní komunikace
v Klenovicích. Trochu jsme opravili naší cestu do
Chrástova. Není to oprava, jakou bych si přál, ale hodně
zlepšila sjízdnost této cesty. Pokud jí takto vyspravíme
dvakrát ročně, věřím, že se obyvatelům Chrástova zlepší
cesta domů.
Na konci prázdnin jsme vyspravili náměstí ve
Všerubech, protože se v některých místech už objevoval
podkladní kámen. S opravami jsme pokračovali po všech
našich komunikacích (Všeruby – Radimovice – státní
silnice, státní silnice – Chrančovice, státní silnice –
Popovice, státní silnice – Klenovice), proběhla také výměna
třech poklopů kanalizace za mostem ve Všerubech.
V půlce prázdnin jsme obdrželi dotaci na zateplení
školy, na nákup nákladního auta a čtyř kontejnerů na svoz
biologicky rozložitelného odpadu. Dále pak na nákup
štěpkovače. Bohužel po všech administrativních krocích
nutných pro výběr ﬁrmy na zateplení školy mohly začít práce
až od 20. 8. 2015. Proto budou práce na škole pokračovat
i ve školním roce a měly by být ukončeny do 15. 11. 2015.
Firma, která zatepluje školu i náš bezpečnostní technik,
který na této stavbě zajišťuje bezpečnost práce, slíbili,
že udělají maximum pro to, aby práce proběhly rychle a
hlavně bezpečně s ohledem na naše děti, které se budou
pohybovat v blízkosti školy. V současné době čekáme, jak
dopadne naše druhá žádost o dotaci na propojení města
se sportovním areálem. Podle informací z Prahy padne
rozhodnutí 23. 9. 2015.
U bytovek, kde je nový archiv, byl nainstalován
nový koš na psí exkrementy. Zatím to vypadá, že se to u
Vás setkalo s kladným ohlasem, protože je využíván. Tyto
koše stojí 4000 Kč. Protože neznám cesty, kudy chodíte
Vaše pejsky venčit, očekávám od Vás smysluplné návrhy,
kde tyto košíky umístit.
Rada města zadala projekční kanceláři vytvořit
studii k posílení kapacity naší ČOV. Nyní je na pokraji své
účinnosti. Chtěli bychom jí rozšířit na 1500 ekvivalentních
osob a vybudovat speciální jímku, do které by mohli naši
obyvatelé vyvážet své malé ČOV a své jímky.
Píšu o tom, čím se o prázdninách zabývala rada

města a zastupitelé, ale ani naši občané tu nestáli se
založenýma rukama. Sdružení ProVšeruby společně
s hasiči a Půjčovnou lodí U Čerta pro naše občany, a jak
jsem si mohl všimnout i pro občany ze širokého okolí,
připravili dokonale organizovanou a bohatě sponzorovanou
akci Mokrá galuska 2015. Charakterizoval bych jí asi
takto: skvěle postavená lávka, příjemné počasí, občerstvení
výborné, organizace u stolků na jedna, speaker a hlavní
motor perfektní, sponzoři velmi štědří. Děkuji všem, kteří
pracovali, kteří sponzorovali a v neposlední řadě všem,
kteří se zúčastnili. Ve Všerubech to žije.
Bohužel musím konstatovat, že o prázdninách to
tu žilo až moc, hlavně v noci. Doufám, že začínající školní
rok vše uvede opět do únosných mezí.
Na chvíli bych se chtěl zastavit u našich tůní
směrem na Radimovice. Tůně pro svoji polohu přitahují
všechny, kteří si chtějí odpočinout od zraků nás dospělých
a trochu si vyhodit z „kopýtka.‘‘ Měli by ovšem vědět, že
vše má svoje pravidla. O tyto tůně se stará všerubský spolek
Hrouzek. Nebudu zde vypočítávat všechny práce, které je
třeba udělat, aby tyto tůně vypadaly tak, jak vypadají a
aby zde Hrouzek mohl vykonávat jednu ze svých činností,
pro které byl založen - totiž učit děti provozovat rybářský
sport. Rozhodně ale mezi tyto činnosti nepatří uklízet
odpadky po intergalaktické párty.
O prázdninách někdo rozlámal velkou informační
tabuli u tůní, která sloužila všem a rozhodně nepřekážela.
Její oprava stála město 5800 Kč. Chtěl bych dotyčného
siláka upozornit, že škoda, která přesáhne 5000 Kč,
přestává být výtržnictvím, ale stává se trestným činem, za
který je dotyčný silák hnán k trestní odpovědnosti. Chtěl
bych proto požádat všechny, kteří mají toto místo v oblibě,
aby respektovali doporučení členů sdružení Hrouzek a u
tůní dodržovali základní pravidla normálnosti. Jinak celou
škodu oznámím jako podezření ze spáchání trestného
činu.
Letošní léto svými teplotami ukázalo, jak se žije
obyvatelům v tropech. Někteří z nás to snášeli dobře a
někteří zvláště starší lidé hůře. Naše krajina se potýkala
s velkým nedostatkem vody a vše schlo. Výsledkem toho
bylo velké množství požárů v lesích, na polích i polních
strojích. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli
k zvládnutí těchto požárů a zachraňovali tak náš majetek
i nás.
To co se dařilo našim hasičům v ochraně majetku
se daleko hůře dařilo obstarávat našim fotbalistům. Za
těchto veder jen neradi přihlíželi, jak jejich zastaralá
technika závlahy fotbalového hřiště nestíhá a jak jim
hřiště i přes veškerou snahu schne. Naštěstí se velká
většina trávníku po následných deštích zase vzpamatovala
a je zase zelená. Určitě je to pro nás pobídka, abychom se
zamysleli a nechali si vytvořit studii nějakého účinnějšího
a energeticky méně náročného závlahového systému.
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Sucho ve smyslu podzemních vod stále trvá, ale
příroda už dostala záchrannou dávku vody, aby se mohla
opět zazelenat a tím nás všechny osvěžit a dodat trochu
elánu.
Dovolené a prázdniny tedy skončily, necháme je
žít v našich vzpomínkách a pustíme se do práce, která nás

čeká. Dětem přeji úspěšné vykročení do nového školního
roku a nám dospělým, abychom jim vždy dokázali
smysluplně pomoci. Můžeme se těšit na pestrobarevný
podzim a na připravované martinské slavnosti.
Michal Vaněk
starosta

Ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva města, již sedmé, se
konalo 29. června. Po obvyklých oﬁcialitách přišla na
projednání rozpočtová opatření. To s číslem 4 reagovalo
na fakt, že v DPS končí životnost varných desek a
hromadně přestávají fungovat. Bylo nutné rychle nakoupit
alespoň některé nové. Bylo také vyčleněno 110.000,- Kč
na osvětlení víceúčelového hřiště za školou a 320.000,Kč na vodovodní a kanalizační přípojku požární zbrojnice.
O 31.000,- Kč byl zvýšen rozpočet na městské slavnosti,
protože bylo nutné přikoupit jeden stan. V příjmech byla
přijata dotace z úřadu práce na mzdy pracovníků údržby
města.
Rozpočtové opatření č. 5 reagovalo na obdržené
dotace (píše se o nich v další části tohoto článku) a tak
se v příjmech i výdajích objevila částka 10.100.000,- Kč
na zateplení školy a 1.341.000 na vybavení pro separaci
a svoz biologického odpadu. Je vidět, že vedení města je
v získávání dotací relativně úspěšné.
Poté byla zastupitelům přednesena žádost ing.
Holuba o odkoupení malých pozemků (30 m2, 45 m2, 150
m2 a podobně), které má pod budovami, ale patří městu.
S tím všichni souhlasili.
V bodě pozemků se pak také odsouhlasilo
vzájemné postoupení pozemků mezi Plzeňským krajem a
městem. Na návrh SÚS Kralovice kraj převede pozemky,
na kterých jsou chodníky městu a naopak Všeruby dají
kraji pozemky, na kterých jsou silnice 3. třídy.
Podobný byl i návrh Státního pozemkového úřadu,
pobočka Plzeň. Při komplexní pozemkové úpravě bylo
navrženo, aby pozemky o celkové výměře 21.021 m2 byly
přesunuty z katastru Nekmíře do katastru Všeruby a jiné,
o stejné výměře, byly naopak přesunuty z katastru Všerub
do katastru Nekmíře.
V dalším bodě jednání starosta informoval
zastupitele, že město Všeruby získalo dotaci na zateplení
budovy školy ze Státního fondu životního prostředí
(SFŽP). Byla vyhlášeno výběrové řízení a kromě veřejného
vyhlášení na úřední desce a webu bylo osloveno pět ﬁrem.

Nabídku zaslaly tři. Vítězem se stala ﬁrma Občanské a
průmyslové stavitelství s.r.o. z Plzně. Celková vysoutěžená
cena s DPH je 8.138.527 Kč.
Město také získalo dotaci na vybavení systému pro
separaci a svoz biologicky rozložitelného odpadu. Za tuto
dotaci nakoupíme malé nákladní auto na odvoz kontejnerů
a čtyři kontejnery na odvoz bioodpadu na naši komunitní
skládku. Také bude zakoupen drtič větví.
Dotaci na chodník z centra na hřiště jsme v prvním
kole – spíš z nedorozumění – nedostali, ale obeslali jsme
druhé kolo, kde je vysoká pravděpodobnost, že dotaci
dostaneme.
V bodě různé informoval starosta o nutné opravě
na čističce za cca 60.000,- Kč. Zastupitelé souhlasili,
stejně jako souhlasili s přidělením bytu v DPS invalidnímu
důchodci Luboši Kučerovi z Hůrek.
Zastupitelé pak diskutovali o bytě v budově
základní školy na náměstí. Vedení základní a mateřské
školy požádalo vedení města o uvolnění tohoto bytu s tím,
že by se organizačně velmi hodilo, aby tyto prostory
využívala hudební škola a přilehlou zahradu zase školka.
Zastupitelstvo doporučilo radě vyjednávat s nájemkyní a
zařadit ji přednostně do pořadníku uchazečů o byt, aby
mohly být prostory v budově školy využívány školou.
V diskusi zastupitelé upozorňovali na některé
závady nového městského rozhlasu. Pan starosta registroval
podněty a žádal o čísla hlásičů. Rozhlas je ve zkušebním
provozu a počítá se s odladěním závad.
V dalším bodě si slovo vzala partnerská dvojice
paní Hojsáková a pan Štekl. Upozorňovali na některé
problémy v Chrančovicích, jak je vidí oni a kritizovali,
že se město nezabývalo jejich návrhem na využití plochy
bývalého hřiště. Pan místostarosta jim odpověděl, že studií
se město zabývalo a žádalo o dodání ﬁnančního rozpočtu,
což se nikdy nestalo.

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Samanta Nolčová ze Všerub
Radek Kristl ze Všerub

Miroslav Falkenauer
místostarosta

- 4-

VŠERUBSKÉ LISTY

Městský úřad informuje
- Městský úřad Všeruby vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – úředník/
úřednice stavebního úřadu Městského úřadu Všeruby. Bližší informace na www.obecvseruby.cz, případné dotazy zodpoví tajemnice MěÚ Všeruby paní Markéta Drnková, tel:
377915241 nebo 377915278.
- Nový email městského úřadu: město@vseruby.cz
- Provoz sběrného dvora ve Všerubech od 1. 10. 2015: ve středu od 14.00 hodin do 17.00
hodin a v sobotu od 10.00 hodin do 17.00 hodin

Mateřská škola
Ohlédnutí za koncem školního roku 2014/2015
Jsme na začátku nového školního roku, ale ještě se
ohlédnu na hlavní události, které proběhly na konci toho
uplynulého.
1. června k MDD jsme se s dětmi účastnili akce
Kreslení na chodníku na
náměstí ve Všerubech
pořádané městem Všeruby.
Děti nakreslily mnoho
pěkných obrázků, a i
když je večer smyl déšť,
nevadí, děti se pobavily a
také dostaly za své výkony
sladkou odměnu.
Hlavní akcí pro
veřejnost bylo pro nás
vystoupení na Slavnostech
města Všeruby. Všechny děti, které rodiče na slavnosti
přivedly, mohly vystupovat a ukázat, co se ve školce
naučily – zazpívaly, zatančily a přednesly básničky.
Příprava na vystoupení je pro nás vždy dost náročná.
Proto nás potěšilo, když naše vystoupení udělalo radost
všem přítomným a děkujeme za poděkování za naši práci
s dětmi.
Skupina dětí dále v červnu vystupovala na vítání
nových občánků Všerub. Popřáli jsme jim hodně zdraví
a až vyrostou, rádi je přivítáme u
nás ve školce.
Konec školního roku je
hlavně časem výletů. V dnešní
době vysedávání u počítačů a
televize se často setkáváme s
nechutí dětí jít na delší vycházky
do přírody. Ale my je ve školce
s dětmi pořádáme a rádi si do
přírody vyjdeme. Na pěší výlet s
našimi nejstaršími dětmi jsme šli
až do Nekmíře. Viděli jsme, kde tu bydlí děti, které k nám
odtud chodí do školky, prošli jsme se obcí, zahráli si na
zdejším dětském hřišti, zašli jsme si i na zmrzlinu a pak se
vrátili zpátky do školky.
Další pěší výlet jsme šli se všemi dětmi do

Lipovky, prohlédli jsme si místní kapličku a procházku
jsme ukončili na dobrém poháru v lesní restauraci.
Také děti seznamujeme se zajímavými místy ve
vzdálenějším okolí. Letos jsme jeli na zříceninu hradu
Libštejn nad Berounkou. Příjemná procházka k hradu, jeho
prohlídka a odpočinek u
totemu v podhradí byla
pro nás všechny hezkým
zážitkem.
Úplný závěr roku
proběhl v duchu loučení
se hlavně s předškolními
dětmi, které odchází do
základní školy. Tradičně
navštívili MŠ zástupci
městského
úřadu.
Návštěvě děti zahrály
hezkou pohádku a pak již proběhlo slavností stužkování
a předání knih na památku na mateřskou školu. Závěrem
popřál pan starosta dětem hodně úspěchů ve škole. Týž
den odpoledne proběhlo také rozloučení dětí s MŠ při
společném setkání s rodiči. Kulturní program, slavností
slib a stužkování dětí dojalo všechny rodiče. Poslední
rozloučení bylo s žáky z deváté třídy, kdy jsme se podívali
na jejich zkoušku programu na ukončení docházky do
základní školy. Jsme rádi, že si deváťáci také zavzpomínali
na chvíle strávené ve školce.
Předáním
pamětních
listů všem dětem v MŠ skončil
pro většinu dětí školní rok 2014/
2015. Provoz v MŠ pokračoval
ještě v měsíci červenci pro
přihlášené děti. Užili jsme si
hlavně pobyt na školní zahradě,
protože počasí bylo krásné a hry
s vodou a odpočinek ve stínu
stromů a ve stanovém přístřešku
byl pro všechny příjemný. V měsíci srpnu byla MŠ zavřena
a probíhala příprava na následující školní rok.
Začátek školního roku 2015/2016
V tomto čase jsme již opět začali pracovat s dětmi
ve všech třech třídách mateřské školy. Z důvodů vnější
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školy vyšší opatrnosti. Těšíme se na nový vzhled budovy.
Jsem ráda, že nám městský úřad také přidělil prostor pro
školní zahradu za školou na náměstí. Rádi zahradu budeme
s dětmi využívat a postupně si ji dovybavíme.
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Přeji mnoho úspěchů v práci pedagogickým a provozním
pracovníkům, všem dětem příjemný pobyt ve školce a
s rodiči abychom měli dobrou spolupráci po celý nový
školní rok.
Jana Růžková

Základní škola
Cyklokurz TŘEBOŇ 31. 5. – 3. 6. 2015
„Rozlučte se s rodiči a odjíždíme.“ Tak tato slova
zazněla před osmou hodinou ranní 31. 5. 2015 na vlakovém
nádraží v Plzni. Již po desáté jsme se vydali na cyklistický
kurz. Jako vždy do jižních
Čech, ale tentokrát poprvé
do Třeboně. Ubytováni jsme
byli v autokempu na břehu
Opatovického rybníka. Každý
den začínal stejně – snídaně
pod modrou oblohou, to se to
pak šlape. Cesta hlubokými
lesy a podél rozlehlých rybníků by sama o sobě stačila,
ale přesto jsme ji zpestřili několika zastávkami. Prohlédli
jsme si zámek v Chlumu u Třeboně, stáčírnu Dobré vody
v Byňově, Terčino údolí, Nové Hrady, pomník Emy

Destinové, Stříbřecký most, Suchdol nad Lužnicí, objeli
jsme celý Svět i Rožmberk a prokázali odvahu při překonání
brodu Staré řeky. Každý den končil stejně – zaslouženou
večeří pod stále modřejší oblohou. Jen v úterý večer jsme se
navíc stali hosty dvorní dámy,
kuchtičky a písaře z družiny
Petra Voka, kteří nám ukázali
centrum Třeboně a řekli nám
o Třeboni spoustu zajímavých
informací. Po našlapaných 213
kilometrech jsme se ve středu
večer opět ocitli na nádraží v
Plzni. Unaveni, ale plni nových zážitků. Přidáte se příští
rok k nám?

Ukázka první pomoci
Dnešní život je uspěchaný a plný zvratů.
Důsledkem tohoto stavu je celá řada úrazů a dopravních
nehod s často těžkými a tragickými
následky. Mezi neméně nebezpečné
patří zdravotní komplikace, jako
jsou infarkty, alergie a mnoho
dalších. Ve všech těchto případech
je možné následky takových
komplikací podstatně snížit nebo
dokonce i zachránit lidské životy.
Má to ale jednu podmínku. Je třeba
dobře znát základy první pomoci
a umět je chladnokrevně použít.
Paní učitelce Petře Hajšmanové se podařilo zařídit ukázku
poskytování první pomoci pracovníků z nejpovolanějších.
Do školy přijela sanitka rychlé záchranné služby
s nejmodernějším vybavením a zkušenou profesionální
posádkou. V tělocvičně předvedli záchranáři postupy
ošetření při všech základních situacích, se kterými se

můžeme v praxi setkat jako je krvácení, zlomeniny,
popáleniny, řezné rány, šok a další. Sami žáci se vystřídali
jako poskytovatelé první pomoci i jako ﬁguranti. Praktické
ukázky doplnily také další důležité
informace. Zdravotníci vysvětlili
žákům jak událost ohlásit, jak
se chovat a pomoc organizovat,
že je možné poskytovat první
pomoc i podle pokynů operátorky
z dispečinku záchranné služby
a také o sankcích za zneužívání
tísňových linek. Závěr akce
vyplnilo vyprávění záchranářů
o konkrétních případech z jejich
praxe a diskuze s žáky. Všichni pochopili, že vedle
teoretických znalostí o první pomoci je neméně důležité
umět tyto znalosti v pravý čas a na pravém místě účelně
použít, protože o záchraně lidského života mnohdy
rozhodují pouze sekundy.
Jaroslav Cafourek

Úmyslné ničení školního majetku
Součástí školního roku nejsou jen exkurze a
sportovní turnaje. Každodenní náplní práce učitele není
jen výklad učiva nebo opravování sešitů, ale bohužel i
vyšetřování poškození majetku školy. Málokterá lavice
či židle unikne během školního roku nájezdům některých
žáků, kteří se baví jejich pokreslováním a rozebíráním.
Často zdobí nápisy a ﬂeky od svačin i stěny učeben a

chodeb. Dokud si žáci neuvědomí, že každá oprava stojí
školu nemalé peníze, zůstanou i nadále všichni, včetně
rodičů, překvapeni, co všechno lze za přestávku zničit.
Doufáme, že „zlepšovatelé školního prostředí“ konečně
pochopí, že je účelnější použít peníze školy na nákup
učebních pomůcek, zařízení a dalších prospěšných věcí a
ne na zbytečné a nesmyslné opravy.
Mgr. Lenka Machuldová

Iva Vebrová
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Výprava za stavbami J. B. Santiniho
11. června se vypravili žáci 6. a 7. třídy do kláštera
v nedalekých Plasích. Děti měli možnost si prohlédnout nejen budovu
samotného konventu, kde se od průvodce dozvěděly o skromném
životě mnichů, ale i nedalekou barokní sýpku. Žáci 6. třídy touto
exkurzí odstartovali výpravy za památkami západních Čech, které
navrhl geniální Jan Blažej Santini – Aichel. O týden později totiž
navštívili spolu s žáky 3. a 4. ročníku kladrubský klášter, perlu
barokní gotiky.
Mgr. Lenka Machuldová
Tečka na závěr
Tečkou na závěr letošního školního roku pro žáky prvního stupně byla návštěva divadla Alfa v Plzni. Představení
pohádky „O Otesánkovi“ předcházela prohlídka zákulisí divadla. Seznámili jsme se se všemi druhy loutek. Svými
loutkohereckými dovednostmi se blýskli Lenka Baumová a Viktor Lukavský. Díky bezbariérovému přístupu mohla
s námi divadlo navštívit i Klárka Šimková.
Ke konci května se žáci první, druhé a páté třídy vydali na školní výlet do přírodní rezervace SOOS u
Františkových Lázní. Následovala návštěva Motýlí farmy v Žírovicích, která byla největším zážitkem celé akce. Výlet
jsme ukončili prohlídkou historického jádra města Chebu.
Alena Švecová a Hana Vildová
Školní jídelna
Každým rokem se s naším zřizovatelem snažíme zlepšit
vybavení a prostředí školy. Samozřejmostí je malování, natírání,
opravy, doplňování nábytku a zařízení a další práce. Velkou akcí před
pár lety byla modernizace učebny přírodních věd. Během letošních
prázdnin jsme se rozhodli předělat školní jídelnu. Staré stoly a židle,
které pamatují ještě jídelnu v suterénu, jsme nahradili novými. A
vzali jsme to řádně od podlahy. Staré a ošlapané lino bylo po srovnání
podlahy stěrkou nahrazeno novým a pevnějším. Moderní stoly a
židle byly v jídelně jinak uspořádány. Tím se kapacita zvýšila o osm
míst. Polici mezi výdejními okénky nahradily uzavíratelné skříňky se
zapuštěnou chladničkou. Při malování interiéru jídelny došlo ke
sladění barev stěn a nového nábytku. Už se všichni těšíme na první oběd.
Jaroslav Cafourek

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Vážení spoluobčané, máme za sebou neobvykle
horké a suché léto. Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat
za vaši ukázněnost v tomto pro hasiče náročném období.
V době zvýšeného rizika požáru v našem městě nedošlo
k žádné mimořádné události,
která by si vyžádala přítomnost
zasahujících hasičů, za což ještě
jednou děkuji.
I tak byla zásahová jednotka
v průběhu července a srpna
povolána k šesti zásahům. Pětkrát se jednalo o požár pole,
10. 7. – Líšťany, 16. 7. – Loza, 5. 8. – Trpísty, 7. 8. – Luhov,
9. 8. – Popovice. Šestý výjezd byl na požár automobilu u
Červené punčochy. Z důvodu pracovního vytížení mimo
katastr města, nebylo možné zajistit výjezd jednotky na

požár v Líšťanech. Do činnosti zásahové jednotky spadá i
péče o zdroje požární vody. Tímto zdrojem v našem městě
je požární nádrž. Její čištění, na němž se mimo několika
členů jednotky podíleli mladí hasiči a další spoluobčané
v celkovém počtu patnácti lidí včetně dětí, proběhla 18.
července. Všem, kteří se čištění
zúčastnili, ještě jednou děkuji. Pan
Jiří Löwy z Kunějovic na čištění
nádrže zapůjčil cisternu k odsátí
usazeného kalu, i jemu touto cestou
děkujeme za spolupráci.
Další činnost našeho sboru v průběhu uplynulého
období se týkala povětšinou zajištění nejrůznějších akcí. O
víkendu 30. a 31. května jsme spolupracovali s OSH Plzeň
– sever, na zajištění krajské soutěže dorostu, okresního
kola v požárním sportu a soutěži o pohár starostky OSH,
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akcích jsme zajišťovali nejen občerstvení, ale podíleli
jsme se i na práci technické čety a rozhodčích. Rovněž
30. května jsme spolupracovali s SK Všeruby na pořádání
dětského dne. Víkend 5. – 7. června patřil oslavám města
Všeruby, které se letos opět vydařily a snad poprvé nám
přálo počasí celý den a i pomocníků při přípravě a úklidu
bylo víc než obvykle, jen doufám, že tento trend vydrží.
Na konci června slavila 900 let
obec Líšťany. V sobotu i v neděli
jsme zajištovali požární asistenci,
pomohli jsme při stavbě a úklidu
stanů, a se zajištěním občerstvení
pro účastníky oslav. Tradiční
akcí, na které se podílíme již
několik let, je Farmářský den
v Hunčicích. Poslední akcí,
na které jsme spolupracovali
s organizací Pro Všeruby, byla v
srpnu Mokrá galuska.
Soutěžní družstva našeho
sboru byla se svou aktivitou trochu na štíru. Družstvo žen
se zúčastnilo soutěže o pohár starostky OSH Plzeň – sever
a potřetí za sebou tuto soutěž vyhrálo. V letních měsících
se konaly dvě tradiční soutěže memoriál v Nekmíři a
soutěž o pohár starosty SDH Nevřeň. S ohledem na
probíhající dovolené se na obě soutěže podařilo sestavit
pouze smíšené družstvo, které dle pravidel musí startovat
v kategorii mužů. I přesto se podařilo v Nekmíři obsadit 3.
místo a v Nevřeni místo šesté.
Jak jsem již zmiňoval, 30. května se konala
krajská soutěž dorostu v Plzni na Skvrňanech. Náš sbor
reprezentovala děvčata Tereza Jelínková, Adéla Tesková
a Naďa Smejkalová. Tereza ve starším dorostu obsadila
druhé místo. Adéla a Naďa startovaly v kategorii mladších
dorostenek a získaly druhé a třetí místo. Od 12. do 14.
června se v Trnové konalo krajské kolo hry Plamen, naše
družstvo na tuto soutěž sice nepostoupilo, ale i tak jsme zde
měli své zástupce. Družstvo z Horní Bělé doplnili Pavla
Kelešová, Daniel Dvořák a Kryštof Kučera. Toto družstvo
stejně jako jejich starší kamarádi z Manětína krajské kolo
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vyhrálo. Pomyslnou třešničkou na dortu je vítězství Pavly
v běhu na 60 metrů překážek.
Třetí červnový víkend patří tradičně soutěžím
na Horní Bělé a v Mrtníce. Hornobělská šedesátka byla
poslední akcí před prázdninami pro naši přípravku. Všichni
zvládli trať bez úrazu a disciplinu zdárně dokončili za
aplausu přihlížejících diváků. Jinak v běhu na šedesát
metrů bodovala pouze Pavla, která zvítězila časem 17,07
sek. V nočních požárních útocích
získala obě družstva deváté
místo. V neděli si v Mrtníku
obě družstva polepšila. Starší po
součtu výsledků ze štafety 4x60
metrů a požárního útoku získali
místo sedmé. Mladším se dařilo
ještě lépe - 3. místo v požárním
útoku a 1. místo ve štafetě je
v celkovém pořadí vyneslo na
místo druhé. Obě soutěže byly
pěkným ukončením sezony před
prázdninami. Mladí hasiči se o
prázdninách zúčastnili soutěže v Nekmíři, kde mladší
získali 1. místo. V Nevřeni se mladším opět podařilo
vyhrát a starší skončili na místě třetím.
Od 1. září opět začal pracovat kolektiv mladých
hasičů v pravidelných schůzkách. Družstva mladších
a starších (tj. děti od 6-ti do 15-ti let) se scházejí vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin. Středa
od 17:00 do 18:00 hodin patří schůzkám přípravky - tedy
dětem předškolního věku, kterým se věnuje osvědčená
dvojka Majda Stará a Andrejka Baumová.
V současné době se nejen kolektiv mladých hasičů
a soutěžní družstva, ale celý náš sbor připravuje na tradiční
soutěž mladých hasičů, která proběhne 19. září od 9,30
hodin na hřišti SK Všeruby. Ve večerních hodinách budou
následovat požární útoky v kategorii dospělých. V případě,
že máte čas a chuť, přijďte podpořit naše mladé hasiče,
anebo se jen podívat a případně si dát něco na zub.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby, z.s.
červen – září 2015
Vzhledem ke spouštění nového systému fotbalové
asociace nás čekalo ne jedno školení na vypisování zápisů
o utkání, placení rozhodčích, přestupů atd. Jako klub jsme
museli pořídit vlastní výpočetní techniku a zajistit internet.
Internet nám poskytl pan Ladislav Potužák.
Přestěhovali jsme starou boudu na nářadí dozadu
za hřiště.
Po skončení sezóny jsme ihned začali řešit
budoucnost mládežnických družstev tady ve Všerubech.

Jako první přišel na řadu dorost, přihlásit nebo nepřihlásit?
Zrušili se okresní soutěže a byli jsme nuceni přihlásit dorost
do kraje. Problém byl ale s počtem našich dorostenců a
hlavně s jejich docházkou. Před přihlášením se povedlo
přivést na hostování posilu do brány Petra Kotvu. Ale
bohužel tím to skončilo. Zkoušeli jsme obvolávat ostatní
obce, ale bez úspěchu. Dnes mají dorostenci odehraná dvě
utkání. Po dobrém výkonu v Kaznějově potvrdili body
doma s Kralovicemi a jsou na 3. místě se 6 body.
Další starost byla vyřešit naše nejmladší žáčky.
Plánovali jsme přihlásit dva týmy - mladší přípravku a

- 8starší přípravku. Dětí jsme měli dost, ale bohužel trenérů,
kteří by chtěli vést mladé naděje, je málo a jediný, kdo se
ozval, byl Robert Smeták, který se ujal starších dětí od 11
let. Žáčkové začínají sezónu v pátek 4. 9. v Kaznějově.
Jako další na řadu přišli mužstva dospělých.
Věděli jsme, že pokud chceme být úspěšní i ve III. třídě,
musíme udržet hráče, které jsme měli na hostování
minulou sezónu. A to se povedlo díky Jardovi Zemanovi a
jeho vyjednávacím schopnostem. Marek Chmiel (Tachov)
a Demali Bojan (ZČE Plzeň) jsou u nás opět na hostování
na rok. Tomáš Mottl k nám přestoupil z Chotíkova.
Po suverénním postupu ze IV. třídy nás čekal křest
ohněm v 1. kole v Dobříči. Po prvních 15 minutách, kdy
se hráči hledali, se to rozjelo a přesvědčivě jsme vyhráli
8:1. To byl první krok, ale těžší soupeř přijel další víkend.
Zavítal k nám Kamenný Újezd, který se pohyboval
v horních patrech III. třídy. Čekal nás vyrovnaný boj.
Ovšem soupeř narazil a ve 14. minutě už prohrával 4:0.
Bohužel naši hráči polevili a pak ta hra tomu vypadala.
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Nakonec jsme zvítězili 8:3 a potvrdili jsme roli favorita.
Před sezónu jsme opět uspořádali LETNÍ
TURNAJ, kde nás čekala obhajoba minulého vítězství.
Naši pozvánku přijali týmy Chotíkova, Kunějovic a po
odřeknutí Slavie Plzeň jsme postavili družstvo dorostu.
Turnaj se nám povedlo obhájit a nejlepším střelcem se stal
Demali Bojan. Při volbě brankáře jsme byli nerozhodnutí,
ale po poradě i s ostatními týmy si cenu zasloužil, ať už
chycenou penaltou nebo zákroky, brankář dorostu Petr
Kotva.
I když dorostenci byli až čtvrtí po smolných gólech, svým
soupeřům hodně zatápěli, a ukázali, že se s nimi musí
počítat.
Ještě na závěr přikládám odkaz, kde můžete sledovat
jednotlivé výsledky a nyní i se střelci branek: https://
souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/278
Jiří Balvín
předseda výkonného výboru

Ze života města a okolí
Vítání občánků
V červnu jsme slavnostně přivítali na Městském úřadě ve Všerubech nové občánky do našeho města a jeho
částí. Ze šestnácti pozvaných se dostavilo deset rodičů se svými malými ratolestmi. O milé zpestření slavnosti se už
jako tradičně postaraly šikovné dětičky z mateřské školy. Pan starosta přivítal tyto malé občánky: Gabriela Vopatová,
Marie a Ondřej Káňovi, Jakub Běle, Markéta Linhartová, Victorie Ouhrabková, Jindřich Kristl, Petr Peřina, Dominik
Fiala, Magdalena Dobrá a Lucie Majerová.
Soňa Hyrátová
Pohádkový les
Dne 21. 6. 2015 jsme pro naše nejmenší uspořádali
již podruhé Pohádkový les. V lese na Lipovce jsme
připravili asi tříkilometrový okruh s jedenácti stanovišti
s pohádkovými bytostmi. Při cestě za splněním všech
úkolů tak děti s rodiči či prarodiči
potkaly ovečku Shawn, čarodějnici
a čaroděje, Rákosníčka,
Marge a
Homera
Simsponovi,
japonského
zápasníka
v
disciplíně
SUMO,
Nastěnku,
Marfušenku
a
dědu
Mrazíka, Makovou Panenku s motýlem
Emanuelem, Krakonoše, včelku Máju
s Vilíkem, Asterixe a Obelixe a Vilmu
a Freda Flinstoneovi. Na jednotlivých
stanovištích plnily různé úkoly – např. po
vypití kouzelného likéru nadzvedávaly
velký kámen až nad hlavu, chytaly ryby,
přetahovaly se lanem s zápasníkem
Sumo, zpívaly písničky, hledaly pylová zrnka, zkoušely
slalom na čarodějných koštětech, přebíraly mák atd. Po
splnění všech úkolů a po návratu na start byly odměněny
Taťkou Šmoulou a Šmoulinkou - dostaly diplomy, sušenku
a poukázku na zmrzlinový pohár do restaurace Lipovka.
Na startu se mohly také ještě potkat s klaunem, se kterým

se někteří potkaly i při jeho kaskadérských výletech na kole
po lese, kdy zásoboval potřebnými proprietami pohádkové
bytosti na stanovištích.
Velké obavy jsme měli z počasí, neboť po
loňském propršeném ročníku ani letošní předpověď
nebyla moc optimistická. Ale počasí
se nakonec umoudřilo a tak z našeho
Pohádkového lesa nakonec odcházelo
115 (slovy jednostopatnáct) suchých
usměvavých a spokojených dětí.
V samotném průběhu jsme samozřejmě
nezapomněli ani na přítomné tatínky,
kteří právě v den konání Pohádkového
lesa slavili Den otců. Hned na startu
jim vše nejlepší k jejich svátku popřál
Klaun a připil si s nimi zeleným lesním
likérem.
Za
pořadatelský
tým
velmi děkuji všem představitelům
pohádkových bytostí. Velké poděkování za 3,5 hodiny
strávené na stanovištích patří Míše, Vlastě a Petrovi,
Petrovi, Lucce a Lucce, Zdeňkovi, Lence, Silvě a Petrovi,
Pétě a její kamarádce, Honzovi, Kostě a její dceři, Dáše a
Petrovi, Šárce a Ondrovi, Katince a Elišce. Velký dík také
patří panu Greinerovi z restaurace Lipovka, který nám
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poskytl potřebné zázemí a za grilem a mrazícím pultem
strávil skoro celé nedělní odpoledne. Samozřejmě nesmím
s poděkováním zapomenout ani na našeho dvorního
fotografa Petra, který pro zachycení všech důležitých
momentů nachodil po lese několik kilometrů. Fotky si

můžete prohlédnout na internetu na našich webových
stránkách www.provseruby.cz.

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov - „Rozhodujme o tom, jak budeme
žít.“
Vážení čtenáři,
od vydání posledního obecního zpravodaje se v naší
organizaci stala řada událostí, se kterými bych Vás nyní
ráda seznámila.
V březnu letošního roku proběhl 3. ročník plesu
CPOS. Také letos byl sál zcela zaplněn návštěvníky, pro
které byl připravený pestrý program, bohatá tombola a
spousta zábavy během večera. Již nyní můžeme prozradit,
že další ročník plesu CPOS se bude konat 5. března 2016
již tradičně v Kulturním domě v Kozolupech. Všichni jste
samozřejmě vítáni, podrobnější informace o plese budou
v dostatečném předstihu k dispozici prostřednictvím
obecních vývěsek obcí, ve kterých služby poskytujeme, a
našich webových stránek.
V červnu letošního roku naše organizace získala
Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou
odpovědnost v kategorii veřejný sektor. Získání této ceny
odráží naše snažení na poli společenské odpovědnosti a
oceňuje úsilí, které organizace vynakládá nad rámec své
činnosti. Je potěšující skutečností, že se do této ceny stále
více hlásí také neziskové organizace, které tím dokazují,
že umí a pracují stejně kvalitně a odpovědně jako ﬁrmy.
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov se letos zapojilo do certiﬁkace
nejprestižnějšího ocenění v ČR Národní ceny kvality

ČR, a to v programu Start Plus. V současné době probíhá
hodnocení podkladové zprávy a na konci srpna naši
organizaci navštíví hodnotitelé z Národní politiky kvality.
Výsledky této certiﬁkace budou známy v listopadu
letošního roku.
V říjnu proběhne již sedmý ročník Týdne sociálních
služeb. V jeho rámci se sociální služby představují a
přibližují nejen klientům, ale také široké veřejnosti.
V letošním roce proběhne Týden sociálních služeb v týdnu
od 5. do 11. října 2014. V rámci Týdne sociálních služeb
se i naše služba představí veřejnosti. O termínech dnů
otevřených dveří budete včas informováni.
Na konci června zaměstnanci pečovatelské služby
připravili pro obyvatele domu s pečovatelskou službou
ovocný trh. Několik dní dopředu pracovnice pečlivě
vybíraly a nakupovaly to nejlepší ovoce, zeleninu, mléko,
cukr, máslo, čaje či olej. Ještě před započetím akce se
před místností vytvořila fronta koupěchtivých klientů a po
otevření se pracovnice měly co ohánět, aby stačily všechny
obsloužit. Akce se setkala s velkým úspěchem a jistě není
poslední, která se v DPS konala.
Přeji všem čtenářům příjemně strávený podzim.

Výročí obce Klenovice
Ves se poprvé připomíná v tzv. zakládací listině
Kladrubského kláštera z roku 1115. Byla tedy církevním
majetkem. Někdy později se ves
dostala do světského držení. První
zmínku o tom ale máme až z roku
1269, kdy se uvádí Miloslav
z Klenovic. V té době zde tedy
stálo rytířské sídlo – tvrz. Jeho
synové Miloslav a Prosimír se
uvádí v roce 1283. Další zmínka
je až z let 1379, 1381 a 1383, kdy
ves vlastní Sezema z Vrtby a roku
1406 Habart z Prostiboře. Poté
se zde objevuje rodina Klenovců z Klenovic. Dále v roce
1446 vlastní Klenovice Habart ze Strochovic a v roce 1461
opět Habart ze S. tentokrát i se svým bratrem Evankem.
Další bratři ze Strochovic Petr a Pankrác v roce 1530
prodávají ves, dvůr i tvrz Klenovice Oldřichovi z Říčan.
To je také první zpráva o zdejší tvrzi. Oldřich z Ř. prodává

Klenovice roku 1549 Šebestiánovi Markvartovi z Hrádku.
Ten panství Klenovice připojuje k Bělé. Tvrz tak ztratila na
významu a postupem času zchátrala a beze stopy zanikla.
Dnes již nelze zjistit, kde stála.
Pod
vsí
v
údolí
Třemošenského potoka stojí
obytné stavení čp. 15. - pozůstatek
někdejšího mlýna. Stával pod
hrází
obrovského
rybníka
s názvem Kühteich. Tento rybník
sahal až po okraj paty stráně,
při níž protéká potok Třemošná.
Mlýn pod ním byl tedy rybničním
mlýnem, k pohonu vodních kol
využíval vodní sílu přiváděnou vantroky. Mlýn byl založen
jako panský o 1 kole na svrchní vodu. Takto je uváděn
v Berní rule z roku 1654. Později byl mlýn rozšířen, protože
v Tereziánském katastru v roce 1757, v soupisu majetku
za účelem zdanění, je uváděn mlýn o 1 kole na nestálé
vodě jako pustý, zároveň s mlýnem o 2 kolech a stoupou.

Za pořadatelský tým
Vašek Červenka

Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko
Více informací o naší organizaci a službách, které
poskytuje, najdete na našich webových stránkách www.
pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 774 483 702.
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Později k mlýnu byla připojena i pila zvaná „jednuška“,
jak vidíme na mapě stabilního katastru. Někdy později
byl rybník natrvalo vypuštěn. Jeho někdejší existenci nám
dosud připomíná vysoký val hráze bývalého rybníka. Na
jeho místě při pravém okraji byl zbudován menší rybník, do
něhož je přiváděna voda náhonem začínají asi 400 m proti
proudu potoka. Asi 100 m před rybníkem byl vybudován
jez, který reguloval přívod vody do rybníka. Posledním
majitelem mlýna byl Jan Schneider, jak nám prozrazuje
soupis vodních děl z roku 1930. Mlýn tehdy má již jen 1
kolo na svrchní vodu s průtokem 0,142 m3 za vteřinu, o

výkonu 5,16 koňských sil, tj. 3,8 kW, se spádem 4,2 m. Při
obytném stavení je dodnes možné spatřit zděné základy
mlýnice a zděné lednice s cihlami vyzděnými záklenky
pro umístění vodorovných os mlýnských kol.
Literatura:
Klempera, J.: Vodní mlýny v Čechách IX. Dodatky. Praha
2005
Stabilní katastr in: http://archivnimapy.cuzk.cz
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé, stav
koncem roku 1930, sešit 11, Okresní ﬁnanční ředitelství
Plzeň, Praha 1932.

Mokrá galuska – 5. ročník
Odpoledne v sobotu 1. 8. 2015 jsme se již popáté
sešli u hasičské nádrže ve Všerubech, kde jsme uspořádali
tzv. Mokrou galusku neboli přejezd hasičské nádrže přes
lávku na jízdním kole a se stavebním kolečkem. Cílem
každého z 54 přihlášených závodníků bylo na jízdním kole
přejet lávku co nejpomaleji a v kolečku zase musel partner
převézt partnerku co nejrychleji. Závodníci byli rozděleni
do několika věkových kategorií, v každé kategorii jsme
odměnili tři nejlepší a hlavní cenu – horské kolo – získal
nejlepší závodník ze všech kategorií. A jak vše nakonec
dopadlo:

bohatý doprovodný program. Nejmenší děti si mohly po
celé odpoledne zdarma zaskákat na skákacím hradu a
nechat se namalovat, takže jsme u nádrže viděli hello kitty,
spidermany, motýly, víly apod. a zároveň si mohly zkusit
stabilitu lávky osobně, kdy měly možnost v rámci tréninku
na další ročníky si lávku přejít. Poté co absolvovaly
dlouhých 28 m (někdy za pomoci rodičů), byly odměněny
diplomem a zlatou medailí. Ostatní mohli využít služeb
pana malíře, který zdarma maloval portréty.
Kromě hlavních soutěží jsme pro odlehčení
připravili ještě jednu soutěž nazvanou „suchý rohlík“.
Každý ze soutěžících vložil do banku vklad ve výši
50,- Kč a měl za úkol sníst čerstvý suchý rohlík v čase
jedné minuty. V případě, že by se mu to podařilo, získal
by bank celý, v případě, že by se to nikomu nepodařilo,
bank by propadl ve prospěch dětského onkologického
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Doufali jsme, že se
do této soutěže přihlásí co nejvíce závodníků, aby byl
bank co možná největší. Zklamáním bylo přihlášení jen
8 závodníků, přičemž dle našeho odhadu bylo u nádrže
150 – 200 přihlížejících, takže v banku bylo jen 600,- Kč
(200,- Kč jsme vložili z pokladny našeho spolku). Přes
vynaloženou snahu všech zúčastněných se nikomu suchý
rohlík sníst za jednu minutu nepodařilo, takže celý bank ve
výši 600,-Kč zašleme na zmíněnou dětskou onkologii.
Velké poděkování patří našim partnerům za
poskytnutí
ﬁnančních
příspěvků
v
celkové
výši 15. 750,Kč,
takže
jsme mohli
pro závodníky
připravit ceny
v
celkové
hodnotě cca
25.000,- Kč.
Díky
patří
následujícím
fyzickým či
právnickým
osobám:

Děti do 10 let – 1. Daník Pašek, 2. Šimon Vorel, 3. Natálka
Rubášová
Dívky 11 – 14 let – 1. Naďa Smejkalová, 2. Lucka Šreková,
3. Zuzana Gáborová
Kluci 11 – 14 let – 1. Aleš Salák, 2. Kryštof Kučera, 3.
Libor Mařík
Dívky 15 – 25 let – 1. Tereza Šreková, 2. Majda Stará, 3.
Šarlota Heráková
Kluci 15 – 25 let – 1. Václav Míka, 2. Honza Sedlák, 3.
Marek Calta,
Dívky nad 26 let – 1. Lucka Kabourková, 2. Dáša Löwy,
3. Jana Zemanová
Kluci nad 26 let – 1. Vašek Červenka, 2. Petr Foltýn, 3.
Jarda Zeman
Páry – stavební kolečko – 1. sourozenci Gavorczákovi,
2. Petr Hodina a Míša Reinwartová, 3. Jarda a Lenka
Smejkalovi
Úplně nejvíc nejlepší pád – zde cenu udělil fotograf Petr,
který ocenil dva dokonalé pády Dáši Löwyové.
Absolutním vítězem se napříč všemi kategoriemi
stal Václav Míka ze Všerub, který si jako hlavní cenu
ze soutěže odnesl horské kolo Rock Machine. Zajímavostí
je, že Vašek Míka obhájil své loňské absolutní vítězství a
ustanovil nový rekord v přejezdu lávky – 28 m dlouhou
lávku zdolal za 30 vteřin. Kromě Vaška Míky se celou
lávku podařilo přejet jen dalším 7 závodníkům, nikdo ji
nepřejel dvakrát ve dvou kolech. Kompletní výsledky a
fotograﬁe si můžete prohlédnout na www.provseruby.cz
Jako tradičně při našich akcích jsme měli připravený i
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VŠERUBY,
KABRNA VÁCLAV – služby v dopravě, ŠMÍD RICHARD
- TISKÁRNA POLYPRESS, GREINER VÁCLAV
- RESTAURACE LIPOVKA, EISMAN JAROMÍR
- PALIS KOKOŘOV, FALKENAUER MIROSLAV ZAHRADNICTVÍ ARBO, FRÁNA JAROSLAV– SDH
VŠERUBY, HAVLENOVÁ TEREZA– KADEŘNICTVÍ
HAIR 4 YOU, LÖWY JIŘÍ - STATEK KUNĚJOVICE,
MATOUŠKOVÁ MILENA - TETOVACÍ SALON TATOO
UMI, BĚLE DAVID - www.rodinne-bazeny.cz, KRISTL
JAROMÍR – JAPONSKÉ TOPOLY, MENTL JAN –
KAMNÁŘSTVÍ, KOMINICTVÍ, NEZBEDOVÁ JANA
– STUDIO STARS, PENC JAROSLAV – 4 GROWERS,
SMEJKAL JAROSLAV, VILT VÁCLAV – VIVA elektro,
CYKLOSPORT VOLRÁB PLZEŇ, ERETOVÁ PAVLÍNA
– PIZZERIE LILI

VŠERUBSKÉ LISTY
Já osobně bych chtěl poděkovat všem
spoluorganizátorům - Davidovi a jeho týmu za postavení
lávky a za záchranářské práce, Jardovi a jeho hasičům
za všechno – stavění stanů, občerstvení, zázemí atd.,
Petrovi za vyfocení několika stovek fotograﬁí, panu
malíři z divadélka Máma a Táta za namalování několika
desítek portrétů, Elišce a Eli za nekonečně dlouhou pomoc
s hlídáním dětí na skákacím hradu, Kátě, Míše a Dáše
za několikatýdenní pomoc s přípravou galusky (příprava
programu, vymýšlení soutěží, vybírání cen, získávání
příspěvků od partnerů atd.), Vlastě, Míše, Dáše a Kostě
za celoodpolední sezení za stolem a zapisování výsledků a
Kátě za namalování desítek dětských obličejů.
Za spolek ProVšeruby
Vašek Červenka

Cesta pohádkovým lesem
Parta dobrých sousedů a přátel „Společenstvo Morybundus“
pořádala pro děti akci zvanou Cesta pohádkovým lesem. V sobotu 5. 9.
jsme se sešli na návsi odstartovat již 3. ročník této akce. Čekání na startu
si děti krátily řáděním na skákacím hradu. Průvodci - Poustevník,Víla i
Šmoulinka - provedli přes 30 dětí pohádkovým lesem, kde na děti čekali
Pravěcí lidé, Kouzelníci, Červená Karkulka, Loupežníci, Čert s Káčou
a 6 postav z oblíbené pohádky Mrazík. Letošní ročník jsme zpestřili
kouzelnickým vystoupením, které sklidilo nejen u dětí obrovský úspěch.
Ty pak byly odměněny občerstvením a dárkem od Kouzelnice.
Díky patří organizátorům akce, kteří byli zároveň účinkujícími
maskami.
Lenka Eretová, Klenovice 37
Svatomartinské slavnosti
Město Všeruby, občanské sdružení Hrdibor,
sbor dobrovolných hasičů, a za organizační tým Helena
Reinwartová a David Běle Vás zvou na tradiční
Svatomartinské slavnosti dne 7. 11. 2015 od 11:00
hod na náměstí ve Všerubech
Program: Svatomartinská scénka
Žehnání vína
Vystoupení žáků MŠ
Švejkband – zlidovělé písně z 20. let 20. stol.
Divadlo DINO - program pro děti

Strašlivá podívaná – historický folk
Želinský – známá dechová kapela pro
poslech i k tanci
Čáry-Máry – folková kapela
Během slavností bude probíhat výstava o historii
PTP a konfederace politických vězňů. Jako obvykle
budou na náměstí během slavností stánky s tradičními
řemesly, pro děti budou organizovány dílničky ručních
prací, stánky s občerstvením, pivo, medovina atd. Celý
program zakončí zpívaná s kapelou Čáry Máry, těšíme
se na zapojení dalších muzikantů z řad naší veřejnosti.

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 - Arboristika, kácení rizikových stromů. , 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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Soukromá inzerce
Petr Rubáš nabízí nově v restauraci U Nimrodů stáčená sudová vína.

Pozvánky na budoucí akce
O POHÁR MLADÝCH HASIČŮ a NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍCH ÚTOCÍCH JDE VO... – 19. 9. 2015 – pořádá SDH Všeruby
VŠERUBSKÝ ŠIKULA - 4. 10. 2015 - pořádá spolek ProVšeruby
6. VŠERUBSKÁ DRAKIÁDA - louka nad novými domky jako vloni - 1. 11. 2015 od 14:00 hod - pořádá spolek ProVšeruby
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI - náměstí ve Všerubech - 7. 11. 2015 od 11:00 hod
LAMPIONOVÝ PRŮVOD - 16. 11. 2015 od 17:30 hod - pořádá spolek ProVšeruby
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V KLENOVICÍCH - náves Klenovice - 28. 11. 2015 od 17:00 hod
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VŠERUBECH - náměstí Všeruby - 29. 11. 2015 od 17:00 hod - pořádá město Všeruby
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ K JEŽÍŠKOVI - náměstí ve Všerubech - 4. 12. 2015 od 14:30 hod - pořádá spolek ProVšeruby

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 30. 11. 2015, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 14. 12. 2015.
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