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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
letos vychází poslední výtisk Všerubských listů
a to je neklamné znamení, že končí rok a všichni se
připravujeme na dobu vánoční a příchod nového roku.
Vánoce jsou svátky plné rodinné pohody,
klidu, odpočinku a společné radosti. Přeji Vám
všem, abyste je takto prožili. Doufám, že
budeme moci také navštívit své přátele, na které
mnohdy nezbývá čas. Vždyť Vánoce jsou časem
setkávání.
Když se ohlédnu zpět do roku, který minul,
mám radost z několika věcí. Jsou mezi námi občané,
kteří nešetří svým volným časem a jsou ochotní vynaložit
nemalé úsilí, aby připravili pěkný program pro ostatní.
Mám radost z toho, že tito „ostatní“ přijdou a tak utvrdí
organizátory, že jejich práce má smysl. Děkuji tímto všem
složkám města - SDH Všeruby, SK Všeruby, ProVšeruby,
Hrdibor, Ruprt, Racek, Hrouzek za jejich nezištnou
práci. Mám také radost, že se městu povedlo smysluplně
proinvestovat 12 milionů korun, tedy včetně dotací.
Naše velká škola dostala nový teplý kabát, po
Všerubech jezdí nové nákladní auto, v Klenovicích mají
novou silnici, máme vybavení pro likvidaci rozložitelného
odpadu a dokompletovali jsme pasporty silnic, dopravních
značek a osvětlení města.

V příštím roce jsme vyčlenili na investice 9 milionů
korun. V těchto penězích je schváleno bezbariérové
propojení středu města se sportovním areálem, chodník ke
škole, dodělání střechy na velké škole, projekt rozšíření
naší ČOV, vybudování svozové nádrže ČOV, opravy
našich nádrží v Klenovicích a Radimovicích.
Práce je před námi i za námi mnoho a jsem rád, že
mám okolo sebe tým radních a zastupitelů, kteří spolupracují
a tím velmi pomáhají chodu města. Chci jim touto cestou
poděkovat za odvedenou práci v letošním roce. Chtěl bych
také poděkovat paní Janě Zemanové, která nám věnovala
vánoční strom, který jsme první neděli adventní už tradičně
rozsvítili a sešli se u kulturního programu. Program pro
nás připravili mateřská školka, Kůrovci a Jentet.
Doba adventní rychle uplyne a o Vánocích se
můžeme sejít na náměstí v kostele sv. Ducha při vánoční
bohoslužbě ve 21.00 hod, při které Vám zazpívá náš sbor
Kůrovci. Jste všichni srdečně zváni.
Na závěr mi dovolte vyslovit ještě jednou přání,
abyste prožili svátky ve znamení zdraví, štěstí, rodinné
pohody, pro děti bohaté nadílky a abychom do roku 2016
vykročili správnou nohou.
Michal Vaněk
starosta

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v n ov é m r oc e 2 0 1 6
Vám přeje
Město Všeruby
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Ze zastupitelstva
Ze zastupitelstva z 11. 11. 2015
Prvním projednávaným bodem byla rozpočtová
opatření č. 8, 9 a 10/2015. V každém z nich byla částka
příjmů z daní – celkem 350.000,- Kč, ze správních poplatků
– celkem 140.000,- Kč a z prodeje dřeva z obecních lesů
– celkem 228.000,- Kč. Z větších výdajů bylo schváleno
jen 60 tis. na opravy veřejného osvětlení.
Pak informoval pan starosta o výběrovém řízení
na výměnu střešní krytiny na ZŠ Všeruby č. p. 145 (velká
škola). O výměně krytiny rozhodli zastupitelé – při
zateplení fasády, které již probíhá, dojde k výměně cca
1/3 krytiny a zastupitelé usoudili, že bude vhodné při této
příležitosti obnovit krytinu celou, než opět po 3-5 letech
zase opravovat střechu. Do výběrového řízení se přihlásily
3 ﬁrmy a vyhrála ﬁrma Michal Marval z Plzně s nabídkou
3.093.799,- Kč.
V dalším bodě projednali zastupitelé přijetí dotací
od Plzeňského kraje: 2.800,- Kč pro hasiče a 29.801,- na
pečovatelskou službu v DPS. Od ministerstva práce a
sociálních věcí jsme obdrželi dotaci 59.000,- Kč na výkon
sociální práce (provoz našeho sociálního odboru).
I v dalším bodě se projednávala přijatá dotace. Pan
starosta informoval, že jsme na druhý pokus dostali dotaci
945.000,- Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury
na „Bezbariérové propojení sportovního areálu s centrem
města“ – tedy na chodník na hřiště. Bylo zahájeno výběrové
řízení na dodavatele této stavby. Vzhledem k termínům
se již nestačí včas před zimou vybrat dodavatel a bylo
požádáno o přesunutí této dotace na příští rok.
Další bod jednání byl velmi zajímavý. Podle sdělení
plzeňského biskupství je v katastru Všerub řada pozemků,
které jsou historickým církevním majetkem, přestože jsou
napsány na listu vlastnictví města, některé z nich vydal

městu pozemkový fond a jiné město koupilo od jiných
osob. Nejde tedy o restituce, ale o majetek církve, který je
neprávem napsán na jiném listu vlastnictví. Nejedná se o
velké výměry, ale mnohé z nich jsou v cestách a silnicích,
a kdyby nepatřily městu, znemožňovalo by to např.
možnost dotací. Biskupství plzeňské navrhuje, že se vzdá
navrácení těchto pozemků s tím, že město si převezme
do svého vlastnictví kostel sv. Martina (na hřbitově).
Vzhledem k tomu, že hřbitov patří městu a že sv. Martin je
neodmyslitelnou dominantou města, souhlasili zastupitelé
jednomyslně s tímto řešením.
V bodě „různé“ informoval starosta o přezkoumání
hospodaření Všerub z krajského úřadu, při kterém
nebyly zjištěny žádné závady. Dále seznámil zastupitele
s postupem prací na vodovodní a kanalizační přípojce
hasičské zbrojnice. Bylo vyhlášeno výběrové řízení.
V prvním kole se nepřihlásila žádná ﬁrma, ve druhém se
přihlásila jediná ﬁrma – Dušan Bláha ze Zbůchu za cenu
317.900,- Kč. Zastupitelé pověřili starostu, aby podepsal
s touto ﬁrmou smlouvu a aby práce začaly neprodleně.
V diskusi poděkoval starosta všem, kteří se
jakkoliv podíleli na zajištění Svatomartinských slavností,
které letos měly velmi pozitivní ohlas. J. Frána informoval
o tom, že hasičům dosluhuje automobil ARO, je stále
obtížnější na něj sehnat náhradní díly. Dostali možnost
koupit starší vozidlo OPEL. Pojedou se na něj podívat
a budou informovat město. Starosta pak připomněl, že
15. 11. obdržíme nové nákladní auto s nosičem kontejnerů
a štěpkovač větví, které jsme nakoupili z dotace na zajištění
likvidace biologického odpadu.

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Petr Holovský ze Všerub
Helena Kučerová ze Všerub
Robert Musil ze Všerub
Adriana Dytrychová ze Všerub
Matyáš Hatnianek ze Všerub
Nikola Hausnerová ze Všerub
Jan Walter ze Všerub
Václav Mráz ze Všerub
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Eduard Šnajdr ze Všerub

Miroslav Falkenauer
místostarosta
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Městský úřad informuje
Pracovní doba Městského úřadu Všeruby v období vánočních svátků:
- Pondělí 21. 12. 2015
7.00 hod. - 17.00 hod
- Úterý 22. 12. 2015
7.00 hod. - 15.00 hod - pro veřejnost otevřeno
- Středa 23. 12. 2015
zavřeno
- Pondělí 28. 12. 2015
7.00 hod. - 17.00 hod
- Úterý 29. 12. 2015
7.00 hod. - 13.00 hod - pro veřejnost otevřeno
- Středa 30. 12. 2015
zavřeno
- Čtvrtek 31. 12. 2015
zavřeno
- Platby do pokladny městského úřadu budou přijímány dne 29. 12. 2015 jen do 11.30 hod
- Legalizace, vidimace a výstupy z CZECH POINTU budou prováděny z důvodu uzavření pokladny dne 29. 12. 2015
jen do 11.30 hod
Pracovní doba Sběrného místa ve Všerubech v období vánočních svátků:
- Středa 23. 12. 2015
zavřeno
- Sobota 26. 12. 2015
zavřeno
- Středa 30. 12. 2015
14.00 hod. – 17.00 hod.
- Sobota 2. 1. 2016
zavřeno
- Žádáme občany, aby v případě, že v jejich lokalitě je hlášení veřejného rozhlasu špatně reprodukováno, nahlásili číslo
hlásiče na tel.: 377915278, 377915241 nebo email:mesto@vseruby.cz
Svoz komunálního odpadu v období vánočních svátků:
- 25. 12. 2015 se svoz uskuteční, svoz 1. 1. 2016 se uskuteční buď dne 31. 12. 2015 nebo 2. 1. 2016.
OPĚTOVNÉ UPOZORNĚNÍ: městský úřad upozorňuje občany, že kontejnery na komunální odpad u bytových
jednotek č. p. 253 – 254, 255 – 256, 330-331 a u domu s pečovatelskou službou jsou určeny POUZE pro nájemníky
těchto domů. Služby spojené s vývozem těchto kontejnerů si tito nájemníci plně hradí.
OPĚTOVNÉ UPOZORNĚNÍ: Město Všeruby vybudovalo centrální čistírnu odpadních vod. Bylo vybudováno několik
přečerpávacích šachet, které se průběžně kontrolují, ale přesto dochází k jejich ucpání a tím ke zvýšení nákladů na jejich
údržbu. K těmto poruchám dochází proto, že se do kanalizace dostávají věci a předměty, které tam nepatří. V lokalitě
„Nová výstavba k Lipovce“ neustále dochází k ucpání přečerpávací šachty. Město Všeruby již po několikáté čistilo tuto
přečerpávací šachtu za vynaložení nemalých ﬁnančních částek.
Do kanalizace pro veřejnou potřebu NEPATŘÍ tento odpad:
- biologický odpad
1. odpady z kuchyňských drtičů
2. zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
3. tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
- veškeré hygienické potřeby
1. jiný než toaletní papír do WC mísy.
2. jednorázové pleny, hadry, dámské hygienické potřeby, ubrousky – tyto předměty NEJSOU uzpůsobené pro rozložení
v kanalizaci!!!!!
- chemikálie a další nebezpečné látky
např. léky
UPOZORNĚNÍ: městský úřad žádá občany o spolupráci při snižování objemu tříděného plastového a papírového
odpadu. Z tohoto důvodu plastové lahve ( nebo i jiný rozměrný odpad) před vhozením do kontejneru zmačkne či
sešlápněte ( papírové krabice je nutné rozložit před vhozením do kontejneru).
SDĚLENÍ: vánoční stromky po skončení vánočního období mohou občané odvézt do sběrného místa ve Všerubech.
Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv: zájemci o zasílání informací se mohou do tohoto systému
přihlásit na městském úřadě, kancelář č. 9, kontakt: 377 915 480.
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Mateřská škola
Podzimní události v MŠ
Začátek školního roku byl asi nejdůležitější pro
nejmladší děti, které poprvé začaly navštěvovat naši
školku. Rozloučení od rodičů na určitou dobu někdo
prožíval s posteskem, jiný trochu s pláčem. Všichni
se ale přesvědčili, že pro ně rodiče vždy přijdou a na
počáteční smutné chvilky se
už zapomnělo.
Děti se ve školce jako
vždy zabavily nejrůznějšími
aktivitami. Podzimní čas byl
naplněn hrami ve třídách, na
školní zahradě a vycházkami
do blízkého okolí. Plníme
hlavně úkoly dané školním
vzdělávacím
programem
a k tomu přidáváme další
činnosti.
S dětmi jsme jezdili do
solné jeskyně do Vísky u Horní
Břízy. Návštěvy v solné jeskyni, kde si děti hrály se solí a
prodýchávaly vzduch, už skončily a nyní začínáme jezdit
na předplavecký kurz do bazénu v Plzni na Lochotíně.
V říjnu nás ve školce navštívili herci z divadélka Hra s
pohádkou Zvířátka a loupežníci, kterou si děti s nimi
společně zahrály. Naše nejstarší dětí byly se žáky základní
školy na rockovém koncertu konaném v tělocvičně školy.

Ve školce jsme si vyráběli výrobky z nejrůznějších
přírodních materiálů a také jsme si upekli sladké dobroty.
Mladší děti dělaly jablečné záviny a starší děti mufﬁny.
Opět jsme se účastnili všerubské drakiády. Letos
jsme vyráběli sluníčkového draka.
Hodně práce máme s nacvičováním pěveckých
vystoupení. Děti zde získávají
při vystupování další nové
zkušenosti a my jsme rádi,
když je naše snaha oceněna
poděkováním a potleskem.
Děkujeme rodičům, že přišli
se svými dětmi na vystoupení
na Svatomartinské slavnosti
a na vystoupení u příležitosti
rozsvícení vánočního stromu.
Čekají nás ještě vystoupení v
domě pečovatelské služby ve
Všerubech a vánoční setkání
s rodiči v MŠ. Děti se těší na
dárky od Mikuláše a čertů a na vánoční nadílku. Pak se
již na několik dní s dětmi rozloučíme a po vánočních
prázdninách se opět sejdeme.
Přejeme všem krásné Vánoce a vše dobré v roce
2016.
Jana Růžková

Základní škola
Studijní pobyt v Anglii
Vybraní žáci naší školy se začátkem listopadu
zúčastnili výukového pobytu v anglickém městě Bath.
V sobotu odpoledne jsme vyrazili autobusem přes
Německo, Belgii a Francii do Velké
Británie. Nejzajímavější pasáží
byla bezesporu cesta trajektem. Na
trajekt se nastupovalo na severu
Francie ve městě Calais. Plavba do
Velké Británie trvala hodinu a půl.
Poté museli žáci absolvovat ještě
poměrně dlouhou cestu autobusem
do města Bath.
Po dopoledním příjezdu
do zmiňovaného města, v neděli
8. listopadu, následovala procházka
centrem. Prošli jsme se po Great Pulteney Street, Milson
Street, viděli Pulteney Bridge a navštívili Roman Bath
Museum. Večer jsme se setkali se svými hostitelskými
rodinami, u kterých jsme byli ubytováni a pravidelně
dostávali snídani, balíček místo oběda a také nejdůležitější
anglické jídlo dne – večeři.

V pondělí ráno čekala žáky výuka s rodilými mluvčími,
která trvala od devíti do čtvrt na jednu i s jednou třiceti
minutovou přestávkou. Žáci byli rozděleni podle výsledku
ze vstupního testu do tří skupin. V každé skupině se
během dopolední výuky vystřídali
dva učitelé a probírali nejrůznější
konverzační témata. Pracovalo se
jednotlivě, ve skupinách nebo ve
dvojicích. Odpoledne následoval
výlet do města Bristol a tam
návštěva SS Great Britain – slavné
rekonstruované lodi svého času
největšího parníku na světě.
V úterý ráno opět probíhala
výuka. Odpoledne výlet na
Stonehenge, kde byli k vidění
nejrůznější stavby z kamene. Poté následoval výlet do
města Salisbury, kde jsme si prohlídli historické centrum i
světoznámou katedrálu.
Ve středu ráno poslední výuka, po které učitelé
dostali pro své žáky osvědčení o absolvování intenzivního
jazykového kurzu. Odpoledne výlet do Cardifu, kde jsme
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navštívili National Techniquest – technické muzeum
s interaktivními exponáty.
Ve čtvrtek po snídani jsme se rozloučili s hostitelskými
rodinami a autobusem odjeli do Londýna, kde nás čekala
celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey,
Houses of Parlament, Buckingham Palace, Big Ben a vše
jsme zakončili nákupy na Covent Garden.

Poté nás čekala dlouhá cesta zpět do České
Republiky. Opět přes Francii, Belgii a Německo.
Všichni jsme si pobyt ve Velké Británii užili. Přivezli
jsme si spoustu suvenýrů, fotek a nezapomenutelných
zážitků.

Beseda s úspěšnou ženou
Jak jsem se již několikrát zmínil, naše škola je
zapojená do projektu, který zastřešuje Hospodářská komora
Plzeňského kraje a jmenuje se Technika a ICT – Cherchez
la femme! Je určen výhradně
dívkám a jeho úkolem je jejich
motivace ke studiu technických
oborů. Naše žákyně se zúčastnily
několika exkurzí do ﬁrem,
ve kterých je provázely ženy
pracující na zajímavých pozicích.
Poslední akce se konala přímo
v naší škole. Na besedu přijela
sympatická
pětadvacetiletá
inženýrka Barbora Šrámková,
která pracuje ve ﬁrmě MB Tech Bohemia v Plzni. Je to
ﬁrma s celosvětovým dosahem, která je jedním z předních
poskytovatelů vývojových a konzultačních služeb hlavně
v automobilovém průmyslu. V posledních letech se ale

stále více orientuje také na železniční a leteckou dopravu.
Paní inženýrka se poutavou formou podělila s dívkami
o své docházce do základní školy a následně do gymnázia,
kde se začínaly zužovat její preference a zájmy. Na jejich
základě se rozhodla studovat
na strojní fakultě. V další části
představila formou povídání
a počítačové prezentace svoji
ﬁrmu a konkrétní práci, kterou
v ní dělá. Její hlavní náplní je
projektování výrobních linek
pro výrobky vyvinuté ve ﬁrmě.
Celé vystoupení bylo zakončeno
besedou. Akce se povedla.
Výhodou byl malý věkový rozdíl
mezi přednášející a žákyněmi, které vše pozorně sledovaly.
Doufejme, že i z našich dívek budou jednou úspěšné ženy.

Kateřina Hamhalterová

Jaroslav Cafourek

Beseda s pamětníky
Na konci letošního listopadu měla všerubská základní škola velkou
čest přivítat pamětníky druhé světové války a komunistického režimu,
pány Jiřího Světlíka a Richarda Smolu. Oba žákům 8. a 9. ročníku
vyprávěli svůj životní příběh. Žáci tedy měli jedinečnou příležitost získat
detailní autentické informace o životě v Protektorátu Čechy a Morava,
o totálním nasazení v Říši, ale i o pracovních táborech zřízených pro
nepřátele komunistické strany po roce 1948 a o Pomocných technických
praporech. Návštěvu pamětníků na základní škole zakončily dotazy žáků.
Přednesené zážitky dětem pomohou doplnit mnohdy tragický obraz dějin
20. století, který si doposud utvářeli jen z učebnic a ﬁlmů.
Lenka Machuldová
Čištění zubů dle odborného návodu
V úterý 24. 11. 2015 si děti 1. – 4. třídy s sebou
nevzaly do školy pouze školní potřeby a svačinu, jak je
každodenním zvykem, ale nesly si
také zubní kartáčky. Protože žáci škol
již nechodí na pravidelné prohlídky k
zubnímu lékaři a jejich úroveň ústní
hygieny není vždy na patřičné úrovni,
využili jsme zajímavou nabídku. Naši
školu totiž navštívily dvě půvabné
studentky
oboru
stomatologie
z Lékařské fakulty v Plzni, které děti
v rámci dentální prevence seznámily

prostřednictvím pohádky s péčí o zuby nejprve teoreticky.
Pak formou hry všechny děti kartáčkem v puse létaly
balónem, skákaly šipku a tancovaly. Přesně tak vypadala
praktická část, v které si děti osvojily
správné tahy kartáčkem v ústech, aby si
řádně vyčistily zuby a zároveň nepoškodily
dásně. Vše samozřejmě probíhalo za
bedlivého dozoru a kontroly budoucích
zubních lékařek. Zábavná hodina dětem
utekla jako voda. Doufejme, že osvojené
dovednosti rychle nezapomenou a budou
je pravidelně používat.
Iva Vebrová
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Příprava suši
Dne 4. listopadu se žáci devátého ročníku školy zúčastnili v rámci výuky
pracovních činností a volby budoucího povolání semináře o přípravě
japonské speciality suši. Tohoto semináře se v nově zrekonstruovaných
prostorách jídelny naší školy zúčastnila ředitelka Akademie hotelnictví
a cestovního ruchu Plzeň Mgr. Jana Linhartová, učitelka odborného
výcviku na této škole Zuzana Vojáčková, DiS. a jeden student školy.
Ředitelka se studentem naše žáky seznámili se svou školou, studijními
obory, přijímacím řízením a vlastní cestovní kanceláří. Učitelka pak
připravila suši klasickým způsobem a nasladko. Žáci ho ochutnali a
pak si oni sami přípravu rovněž vyzkoušeli. Děkujeme Akademii
hotelnictví za uskutečněný seminář!
Václav Růžička
Ohlédnutí za uplynulým školním
rokem
I když naše škola není příliš velká,
nabízí žákům celou řadu zájmových
aktivit.
V uplynulém školním
roce pracoval úspěšně keramický
kroužek,
kroužek
badmintonu,
kroužek šikovných rukou, výtvarný
kroužek, pro nejmladší žáky kroužek
Angličtina hrou. Největší zájem je
tradičně o keramiku a badminton.
Někteří žáci neměli o tuto činnost
zájem, ale řada dětí docházela na více
kroužků. Většímu rozvoji této činnosti
brání hlavně omezené autobusové
spojení. Potěšující je pozvolný nárůst
zájemců o školní knihovnu, ve které
se průběžně doplňují knihy dle přání
samotných žáků.
Velmi výhodné jsou akce divadel
a různých společností, které se svou
produkcí přímo navštíví školu. Ušetří
se tím čas a náklady na dopravu.
Například divadlo Pernštejn uvádí hry
o jednotlivých historických obdobích.
V letošním školním roce se jednalo
o období husitství. V jiném pořadu
jsme se dozvěděli o samotném Janu
Husovi. Dalším historickým počinem
byla zajímavá přednáška o právu
útrpném. Žáci školní družiny opět
nastudovali program vánoční besídky
pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou. Také navštívená divadelní
představení byla zajímavá. Jednalo
se o klasickou divadelní hru
Lakomec v Městě Touškově, dětské
představení v Nekmíři a plzeňské
Alfě s představením Otesánek, která
byla obohacena o prohlídku zákulisí.
Poučný byl pořad o dechových
hudebních nástrojích nebo folkový

koncert. Předškoláci z mateřské školy
opět navštívili žáky prvního ročníku
v době výuky, aby si vyzkoušeli,
co je v dalším roce čeká. Tradiční
jsou besedy o sexuální výchově ve
vyšších ročnících. Velmi zajímavou
byla ukázka práce profesionální
posádky sanitky rychlé záchranné
služby, která proběhla v tělocvičně
školy. Zdravotníci ukázali kompletní
vybavení vozidla, předvedli s dětmi
jako ﬁguranty základní úkony první
pomoci a podělili se o své zkušenosti
z praxe. Poprvé navštívil naši školu
známý pracovník plzeňské záchranné
stanice živočichů Karel Makoň, který
nás velmi poutavou formou seznámil
se životem a ochranou ptactva.
Samozřejmostí se již staly třídní
vánoční besídky. Kulturním vrcholem
na konci každého školního roku je
rozloučení žáků devátého ročníku.
Výchovný
poradce s žáky
devátého
ročníku
pravidelně
navštěvuje úřad práce za účelem
konzultací o volbě povolání.
Zajímavou a oblíbenou součástí
výuky jsou tematické exkurze. Žáci
navštívili v Plzni Západočeské
muzeum, veletrh cestovního ruchu
ITEP, několikrát plzeňskou Techmánii
a planetárium, více návštěv proběhlo
rovněž v plzeňské zoo, do které
máme předplacenou hromadnou
permanentku, a žáci se zúčastnili řady
tematických programů. V Praze si
naši žáci prohlédli gotické památky,
Pražský hrad, Staroměstské náměstí,
orloj, výstavu Protektorát Čechy
a Morava, podívali se do muzea
čokolády a na veletrh Svět knihy. Velmi
zajímavá byla výstava o kosmonautice,

kde bylo možné shlédnout části
skutečných kosmických lodí nebo
jejich věrné makety. V rámci regionu
navštívili žáci komplex plaského
kláštera a v rámci volby povolání
provoz řeznictví v obchodním centru
Globus. Velmi zajímavou a poučnou
byla exkurze do koncentračního
tábora Flossenbürg. V rámci projektu
o technickém vzdělávání jsme
s partnerskou Střední školou v Horní
Bříze uskutečnili prohlídku výrobního
závodu na dlažbu v chlumčanské
keramičce. Výuka dopravní výchovy
žáků 4. a 5. ročníku proběhla na
dopravním hřišti ve Třemošné.
Samostatnou kapitolou jsou
školní výlety, ve kterých preferujeme
poznávací činnost spojenou s turistikou
a pobytem v přírodě. Žáci absolvovali
výlety do Kladrub a Stříbra, navštívili
Cheb, SOOS s blízkou motýlí farmou,
prohlédli si katakomby a barokní
lékárnu v Klatovech.
Na základě příznivých zkušeností
se cykloturistický kurz stal tradiční
akcí naší školy. V tomto školním
roce jsme poprvé zvolili základnu
v Třeboni, protože motel Dlouhá louka
v Českých Budějovicích neúměrně
zvýšil ceny a okolí Veselí nad Lužnicí
máme z velké části procestováno.
Třeboňsko je malebné a cyklistům
zaslíbené, je bohaté na přírodní
krásy, množství kulturních památek
a nepřeberné množství cyklistických
tras. Jsou zde ale i ideální podmínky
pro ubytování a stravování. Jen
doprava je poněkud komplikovanější,
protože se musí přestupovat. Tento
kurz není pouze sportovní akcí, ale plní
i funkci kulturně poznávací. Podnikli
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navštívili Třeboň, Suchdol nad
Lužnicí, Majdalenu, Nové Hrady,
Chlum u Třeboně a mnoho dalších
míst. Během čtyř dnů jsme ujeli přes
dvě stě kilometrů.
Lyžařský kurz pořádá škola pro
malý počet zájemců společně se ZŠ
Chotíkov. V tomto školním roce se
uskutečnil opět v penzionu Sládek na
Špičáku. Je zde optimální ubytování
se stravováním a velký výběr
lyžařských terénů včetně slev na vleky
na některých sjezdovkách. Naopak
velký zájem je o výuku bruslení,
zvláště mezi žáky prvního stupně,
která probíhá na zimním stadionu
ve Třemošné. Druháci a třeťáci
absolvovali pravidelný plavecký
výcvik.
Velmi důležitá je účast žáků
v soutěžích na jakékoli úrovni.
Okresního kola ve ﬂorbalu se letos
zúčastnili mladší žáci a umístili se
na deváté příčce. V přespolním
běhu v Plasích se letos také moc
nedařilo. Dívky i hoši obsadili
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jedny z posledních míst. Tradiční
je účast v okresním kole dopravní
soutěže mladých cyklistů, která byla
v letošním roce opět velmi úspěšná.
Družstva mladších i starších cyklistů
obsadila shodně 3. místo. V soutěži
jednotlivců zazářil na prvním místě
Libor Mařík. Naprosto úžasných
výsledků dosáhli naši žáci na okresním
atletickém čtyřboji v Kralovicích.
Družstva mladších žákyň a starších
žáků odsadila celková druhá místa a
starší žákyně krásné třetí místo.
Dobrým nápadem byl další
ročník mikulášského čertovského
turnaje ve vybíjené dívek, který
jeho aktérky odehrály převlečené za
opravdové čertice a letos nově jarní
maškarní turnaj smíšených družstev
v přehazované. Bohužel z časových
důvodů jsme nezvládli zorganizovat
školní turnaj v malé kopané žáků
druhého stupně. Soutěžit se nemusí
pouze ve sportu. Zajímavá klání se
odehrávají i ve vědomostních soutěžích.
Ve školním kole se zúčastnilo pět žáků
dějepisné olympiády. Po postupu do

okresního kola se Kateřina Konarská
umístila na čtvrtém místě. Olympiádu
z českého jazyka absolvovalo
devět žáků, z matematiky sedm
žáků, z anglického jazyka deset žáků.
Všichni na úrovni školního kola.
Zajímavé soutěže se odehrály v rámci
hudební výchovy jako například
Superstar, Sedmá třída má talent,
nebo v rámci českého jazyka recitační
soutěž.
Jako v předcházejících obdobích
se žáci školy zúčastnili celostátní
internetové soutěži PaySecCup, která
se týkala velmi aktuální problematiky
bezpečného pohybu na internetu.
Zúčastnilo se jí celkem 35 žáků
druhého stupně. Šestá třída dosáhla
nejlepšího umístění z celé školy
- šesté místo v celorepublikovém
pořadí. Vzhledem k tomu, že soutěže
se zúčastňuje kolem čtyř stovek
školních kolektivů z celé republiky a
rozdíly na čelních místech jsou v řádu
jednotlivých bodů, jedná se opět o
vynikající výsledek.
Jaroslav Cafourek

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Zdravím všechny čtenáře Všerubských listů a
v tomto předvánočním čase přeji všem klid, pohodu a
rodinné štěstí. Konec roku je vždy časem bilancování co
se podařilo vykonat co nikoli a zároveň nastává čas určit
si cíle pro nový rok 2016. Pro členy sboru dobrovolných
hasičů nastane čas hodnocení při výroční valné hromadě
16. ledna, těším se na účast všech členů
našeho sboru.
Nyní něco málo k činnosti
sboru v průběhu podzimu. Od září opět
na pravidelných schůzkách pracuje
kolektiv mladých hasičů. Ve středu se od
17:00 hodin schází 8 dětí předškolního
věku a jejich vedoucí Andrejka a
Majda mají jistě z rozrůstajícího se
družstva radost. Přesně opačný trend
nastává v družstvu starších, které
v září začínalo na počtu jedenácti dětí
a dnes je jich pouze pět. Ostatní se zdárně zařadili mezi
mládež posedávající po náměstí nebo bloudící bez cíle po
Všerubech. I přes tuto skutečnost se družstvům mladých
hasičů při podzimních soutěžích dařilo.
Všerubská soutěž, která letos připadla na 19. září,
je již tradičně poslední ze soutěží v seriálu O pohár odborné

rady mládeže. Letošního ročníku se zúčastnilo 43 družstev
mladých hasičů. Soutěž od rána provázely technické
problémy od výpadků elektřiny až po selhání aparatury
k ozvučení hřiště. I přes tyto problémy se díky velkému
úsilí podařilo soutěž dokončit ke spokojenosti všech
účastníků. V běhu na 60 metrů překážek startovalo 136
dětí, to je přesně polovina všech zúčastněných. Z našich
se v této disciplině na stupně vítězů
probojovala Pavla Kelešová, která
získala stříbrnou medaili časem 17:26
sek. Vítězství si ze Všerub odvezla
družstva mladých hasičů z Manětína
a Horní Bělé. Družstvo starších
ze Všerub vybojovalo překvapivě
3. místo, mladší Béčko skončilo na
14. místě. Áčko obsadilo místo čtvrté,
přičemž na zisk stříbrné medaile jim
chyběly jen tři desetiny sekundy.
Závod požárnické všestrannosti
v Žichlicích byl první soutěží nového ročníku seriálu
O pohár RM. Na soutěži startovalo 49 družstev. Štafetu
požárních dvojic a branný závod vyrazila vyzkoušet
i naše přípravka, která ve své kategorii získala druhé
místo. Mladší získali místo páté a starší vybojovali místo
třetí. O týden později 10. října se v Chrástu konalo
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44. ročníku hry
Plamen. Přípravka si své výkony
v obou disciplínách vylepšila.
Bohužel ve své kategorii dorazili
jako jediné družstvo a tak nebylo
s kým poměřit síly. Mladší i starší
zopakovali svá umístění ze Žichlic.
Poslední říjnovou sobotu se konalo
Nevřeňské bloudění. Pohádkový
les plný strašidel a roztodivných
postav vždy přiláká velkou účast
mladých hasičů. V letošním ročníku
jich na trať nočního závodu vyrazilo
325. Přípravka získala místo třetí,
mladší místo druhé a starším se
podařilo zvítězit. Poslední soutěží pro
mladé hasiče v kalendářním roce je
Mikulášská střelba na čerta v Ledcích.
Starším se letos opět nedařilo, čerta
ne a ne sestřelit a tak skončili až na
20. místě z 31 družstev. V mladší
kategorii startovalo 29 družstev a
našemu družstvu se podařilo získat
třetí místo. V soutěži jednotlivců
si Barborka Široká ve střelbě ze
vzduchovky vystřílela 28 body zlatou
medaili. V průběžném pořadí soutěží
O pohár RM jsou starší zatím na místě
pátém a mladší se dělí o druhé místo
s Manětínem.
Mladí hasiči se však
neúčastnili pouze soutěží. 28. října
jsme navštívili Plzeň, kde probíhaly
oslavy vzniku ČR, vydrželi jsme
až do závěrečného ohňostroje.
Vrcholem sezony bylo jako každý rok
vyhlášení výsledků soutěže O pohár
RM spojeného s prezentací soutěží a
závěrečnou diskotékou. V celkovém
pořadí uplynulého ročníku získali
starší místo osmé. Mladší převzali
pohár, cenu a stříbrné medaile,
k vítězství jim scházelo pouze šest
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bodů, tak snad letos!!!
Zásahová jednotka měla po
náročnějších letních měsících na
podzim klid. Pouze jeden výjezd
11. října do Podmokel na prověřovací
cvičení vyhlášené HZS Plzeňského
kraje. V současné době čeká
všechny členy jednotky pravidelné
přezkoušení znalostí a řádné školení,
následně pak zdravotní prohlídky dle
zákona o požární ochraně. V průběhu
listopadu bylo odvezeno k likvidaci
naše vysloužilé ARO a v současné
době je v řešení nákup vozidla OPEL
Campo z SDH Polepy. Tímto členové
jednotky i SDH děkují městskému
úřadu za vánoční dárek.
Sbor dobrovolných hasičů,
respektive hrstka jeho činných členů
se v průběhu podzimu podílela na
zajištění řady společenských akcí.
První z nich byla již zmiňovaná
soutěž mladých hasičů, po které večer
následovala soutěž požárních družstev
v požárním útoku. Noční soutěže
se zúčastnila tři družstva žen a osm
družstev mužů. Všeruby startovaly
pouze v kategorii ženy a obsadily
2. místo za vítězkami z Úněšova.
V kategorii mužů zvítězilo družstvo
„MY“, které se složilo z účastníků,
kteří neměli za koho startovat. Soutěž
se opět vydařila a mnozí z účastníků
klábosili na hřišti pod stanem ještě
dlouho po ukončení soutěže.
Tradičně jsme spolupracovali
na zajištění Všerubského šikuly a
Všerubské drakiády. Již několik let
pomáháme zajistit disciplinu stáčení
hadic při Nevřeňském bloudění.
Pomohli jsme městu Všeruby
s přípravou, zajištěním a úklidem při
Martinských slavnostech a posezením

pro seniory s hudbou pana Žákovce.
Dalo by se říci, že k našim povinnostem
patří zajištění a dovoz vánočního
stromu pro město, které bylo letos
opravdovým dobrodružstvím. Nejprve
jsme v rozblácené cestě u Klenovic
utopili jedno auto po druhém. Odjeli
jsme jen díky pomoci Jaromíra
Kristla. Nakonec to vypadalo, že
z pozemku Jany Zemanové strom za
přibývající tmy krademe, ale dobrá věc
se podařila a strom stojí a to je třeba
zapít. Litovat mohou ti, kteří nepřišli
přiložit ruku k dílu. S rozsvícením
stromu máme spojené ozvučení a
osvětlení účinkujících, a v neposlední
řadě zabezpečení dopravní situace.
Mimo akce, na kterých
spolupracujeme, jsme opět pořádali
Mikulášské soutěžení s nadílkou.
Zúčastnilo
se
43
závodníků.
V celkovém pořadí zvítězili a domů si
mimo medailí odnesli i vánoční kolekci
Vašík Baum, Natálka Rubášová, Naďa
Smejkalová a Martin Dolejš. Na závěr
dorazil i Mikuláš se svým doprovodem
a rozdal všem dětem nadílku.
Myslím, že v letošním roce
jistě zvládneme již tradiční akci
„TEKUTÝ KAPŘÍK“ aneb posezení
v hasičárně na štědrý den po půlnoční
v kostele. A Vánoční zpívanou
27. prosince tamtéž.
Nezbývá mi než poděkovat
všem členům našeho sboru, kteří
se aktivně podíleli na jeho bohaté
činnosti v uplynulém roce. A nejen
jim popřát příjemně prožité vánoční
svátky a úspěšný vstup do roku 2016.
Pokud možno bez hořících stromečků
a bytů zapálených pyrotechnikou.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

tabulky. Možná ostatní v tabulce
nevidí, že jsme nahoře, ale nebyl nám
ještě dopočítán zápas se Sulkovem,
který skončil předčasně.
Mužstvu ´B´ se nedařilo o
nic hůře. Ať to tak nevypadá, tak
čtvrté místo je pro nás úspěchem.
Ano, mohlo být i lépe, ale vzhledem
k marodce, která nás trápila, to bereme

jako úspěch.
Tým dorostu byl jak na
houpačce, jednou vyhrál, pak zase
prohrál. Bohužel nás sráží disciplína
našich dorostenců.
A co se týče našich
nejmladších. I přesto, že v tabulce
se nacházíme ve spodních patrech, i
tak je vidět na některých dětech, že

SK Všeruby
Zpráva o činnosti SK Všeruby
za období září – listopad

Skončila nám podzimní část
sezóny a je načase se ohlédnout za
minulými měsíci. Mužstvo ´A´ se dělí
o první místo spolu s Kaznějovem, i
když výkony nebyli zrovna optimální,
jak bychom si představovali, tak
i přesto se podařilo udržet na špici

- 10se snaží a lepší se. Letos jsme poprvé
nehráli systémem turnajů, ale hraje
se vždy jen jeden zápas. A proto
děkujeme všem rodičům, kteří s námi
jezdí, protože letos hrajeme druhou
skupinu a výjezdy např. do Kralovic
na zápas 2x25 min. jsou úžasné.
I přesto, že skončila sezóna,
pro výbor to nekončí, ale spíš začíná.
Musíme začít připravovat hřiště na
jarní sezónu, plánujeme soustředění
atd.
Na
konci sezóny se
uskutečnilo Exhibiční utkání hráčů
současné staré gardy a bývalých hráčů
SK Všeruby. Byl jsem rád, že vyšlo

VŠERUBSKÉ LISTY
počasí a nepršelo. Škoda jen, že se
nedostavila většina hráčů, kteří účast
přislíbili, ale i tak to bylo příjemné
odpoledne zakončené v restauraci
Muňári.
Jenže vše není růžové, jak
může vypadat. Ať děláme, co děláme,
pořád nám tam někteří naši občané,
a to nebudu jmenovat, každý ať se
zamyslí nad sebou, pohazují pytlíky
od brambůrek, sušenek, nedopalky
od cigaret, PET lahve i když mají koš
5 metrů od sebe, on to přece někdo
uklidí.
Ještě než ukončím tuto část, přidám i
dvě výzvy:

1.) SK Všeruby hledá nového správce
hřiště – více informací u členů
výboru.
2.) SK Všeruby hledá nové trenéry,
kteří by rádi pracovali s dětmi a mají
jim co dát. Děti přibývají, ale trenéři
ne, a nejde se všem věnovat, jak
bychom si představovali.
Na konec mého příspěvku
bych si dovolil všem spoluobčanům
popřát krásné prožití Vánočních
svátků strávených v klidu s těmi
nejbližšími a příjemné vykročení do
nového roku 2016.
Jiří Balvín
předseda SK Všeruby, z.s.

Ze života města a okolí
Všerubský šikula 2015
V neděli 4. 10. 2015 jsme pro všechny děti i dospělé ze Všerub i blízkého a dalekého okolí zorganizovali již 4.
ročník „Všerubského šikuly“. I přes nepříznivé počasí (chvílemi padaly z nebe drobné dešťové kapky) si na startovní
čáru našlo cestu celkem 106 účastníků.
Na jedenácti stanovištích rozmístěných
po Všerubech si všichni mohli vyzkoušet, jak jsou
šikovní. Na startu na fotbalovém hřišti si každý při
souboji s elektrickým proudem vyzkoušel, jak má
pevnou ruku a hned vedle na dětském hřišti, jak je
schopen přelézt, podlézt, překročit různě natažené
provázky a přitom nezazvonit na rolničku. U
kapličky proběhla zkouška paměti a na hřišti u školy
zase zkouška pevné ruky – tentokrát slalom se lžící
s pingpongovým míčkem. V „nových Klunkách“
se házelo zavazadlem na cíl. Na náměstí (asi nejpovedenější úkol) si ti větší navlékli na záda „kýbl“ upravený jako
batoh a zkoušeli si do něj přes hlavu hodit tenisáky. Úkol na první pohled jednoduchý, ale výsledek podstatně složitější
- tenisáky se spíše kutálely po náměstí, než aby byly uklizené v „kýbli“. Nejmenší účastníci házeli míčky do „kýble“
postaveného na zemi. V parku za městským úřadem každý dostal kladívko a hřebík (odpovídající věku) a musel ho
zatlouci do dřevěného hranolu. U hasičárny klasika – střelba z foukačky a bowling za pomoci hasičské hadice – většina
z nás zjistila, že hodit hadici přesně na cíl také není nic jednoduchého, nebo nám „civilistům“ spíše chybí trénink.
U kostela jsme se procházeli, či spíše pokoušeli projít (většina stejně padala hned po prvním krůčku) po napnutém
upevňovacím pásu (tzv. kurtu). A na posledním stanovišti poslepu pouze za využití hmatu si každý složil předem dané
slovo.
Všichni závodníci byli rozděleni dle věku do několika kategorií. Po absolvování všech disciplín jsme sečetli
body a vyhlásili v každé kategorii tři nejlepší účastníky. A jak vše nakonec dopadlo?
Kategorie 0 – 3 roky – 10 závodníků – oceněni všichni závodníci
Kategorie 4 – 6 let – 26 závodníků – 1. místo Daník Marek (Všeruby), 2. místo Vládík Krákora (Vlčtejn), 3. místo Stela
Kvasničková (Všeruby) + odměna pro všechny závodníky
Kategorie 7 – 9 let – 21 závodníků – 1. místo Vašík Široký, 2. - 3. místo Soﬁe Servinská, 2. – 3. místo Julinka Menčíková
(všichni Všeruby) + odměna pro všechny závodníky
Kategorie 10 – 12 let – 13 závodníků – 1. místo Kryštof Kučera, 2. místo David Ornst, 3. místo Anežka Káňová (všichni
Všeruby)
Kategorie 13 – 15 let – 4 závodníci – 1. místo Matěj Pražma, 2. místo Honza Pražma, 3. místo Štěpánka Káňová (všichni
Všeruby)
Kategorie nad 16 let – 32 závodníků – 1. místo Honza Foltýn (Plzeň), 2. místo Michaela Foltýnová, 3. místo Jarda Frána
(oba Všeruby)

- 11-

VŠERUBSKÉ LISTY

Všichni vítězové byli odměněni diplomem a
věcnou cenou, v dětských kategoriích byli odměněni
všichni účastníci – všichni dostali drobné ceny a mléčné
nápoje od společnosti MILKNATUR, ve dvou nejmenších
kategoriích dostali navíc všichni čestné uznání.
Velké poděkování patří všem kamarádům
a známým, kteří strávili celé odpoledne na různých
stanovištích po Všerubech. Konkrétně děkujeme Kačence
a Elišce, Marcele Brixi a paní Kortusové, Vlastě, mladší
Kostě a její kamarádce, Zdeňkovi a Petrovi, příslušníkům
SDH Všeruby – Jardovi, Vaškovi, Majdě a Martinovi,

Janině a Pavlovi, Honzovi, Lucce, Silvě a Petrovi, a
Honzovi za fotky.
Velké poděkování z mé strany patří sousedkám
Dáše a Míše a mé manželce Kátě za to, že právě ony
tři letošního šikulu kompletně připravily – vymyslely
disciplíny, sehnaly potřebné propriety a zajistily ceny.
Fotograﬁe i kompletní výsledky můžete shlédnout
na www.provseruby.cz.

6. Všerubská drakiáda
V neděli 1. 11. 2015 jsme
uspořádali
již 6. ročník Všerubské
drakiády. Od 14:00 hod se na louce nad
novými domy nad silnicí na Kokořov
slétali draci ze Všerub a blízkého i
dalekého okolí. Nakonec se zaregistrovalo
celkem 82 draků, což je číslo opět o
několik desítek vyšší než v roce minulém.
V 15:00 hod jsme chtěli překonat český
rekord v počtu draků v jeden okamžik
na jednom místě na nebi, což je číslo 62.
Protože ale kolem tři čtvrtě na tři přestalo
foukat, tak jsme pokus o překonání tohoto
rekordu vzdali a přesunuli na příští ročník.
Ale i přesto naše odborná porota vybrala
mezi všemi těmi draky ty nej………..
Nejoriginálnější – doma vyrobený:
1. místo – Nikolka Foltýnová – drak Sluníčko
2. místo – Marek Žítek – drak Sponge Bob
3. místo – Bára Honomichlová – drak Mimoň
Nejstřapatější:
1. místo – Honza Kocourek – drak Honza Střapáč
2. místo – Kristián Vasilev
3. místo – Eliška Žítková – drak Sendy
Nejstrašidelnější:
1. místo – Jan Jaroš – drak Netopýr
2. místo – Petr Laštovka – drak Pirát
3. místo – Arianne Hubová – drak Netopýr
Nejvymazlenější:
1. místo – Terezka Hitková – drak Prášek
2. místo – Aneta Kudíková – drak Zeky
3. místo – Eliška Mai Anh – drak Fiška
Nejmenší drak : Zdeňka Kudáková – drak Vážka (12,5
cm)

Největší drak : Petr Foltýn, Dáša Löwy,
Vašek Červenka – drak Gulliver (3x4 m)
Nejveselejší pouštěč: Agátka Remešová
s drakem Amálkou
Porota také ocenila výrobu
netradičních draků, tzv. krabic, které na
louku přinesli a díky malému větru je
pořádně nevyzkoušeli Zdeněk Honomichl
(drak Bezzubka) a Rudolf Halva (drak
Krabice).
Každý z majitelů oceněných
draků
byl
odměněn
dárkovým
balením ovoce (banány, kiwi, jablka,
mandarinky). Doprovodnou soutěž
spočívající v uhodnutí přesné hmotnosti
(na gramy) použitého ovoce vyhrála
Terezka Hitková, která jako první uhodla,
že všechno ovoce vážilo celkem 26 044 gramů.
Také jsme tradičně ocenili předškoláky z naší MŠ.
Zástupci Tygříků, Žabiček a Zajíčků nám přinesli ukázat
nádherného vlastnoručně vyrobeného draka, za kterého
každá třída od nás dostala balíček bonbonů a dvě sady
pastelek, každý na místě přítomný předškolák dostal navíc
lízátko.
V průběhu doby, kdy nefoukalo, si děti mohly
vymalovat omalovánky a také, pod vedením Elišky,
vyrobit růži z javorových listů. Závěrem jsme opekli buřty,
vypili hasičům zásoby svařáku, a protože opět začal foukat
vítr, tak se na obloze k večeru objevili opět draci. Jeden
z nich (ten největší) se dle jedné nejmenované svědkyně
nacházel ve vzduchu až za silnicí na Kokořov nad loukou,
přes kterou protéká Třemošenka.

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem roku bychom rádi v krátkosti
zhodnotili dosavadní činnost naší organizace.
Rok 2015 jsme začali již tradičně plesem Centra
pečovatelských a ošetřovatelských služeb, který se

konal v Kulturním domě v Kozolupech. A stejně jako
v předchozích letech i tento ročník se setkal s kladnými
ohlasy. Jsme velice rádi, že se z plesu stala tradice pro
neformální setkávání zaměstnanců, klientů, zástupců obcí
i všech příznivců CPOS. A již nyní můžeme prozradit, že
ani v příštím roce tomu nebude jinak.
V průběhu roku se na všech střediscích organizace
konala rozmanitá setkání a akce při nejrůznějších

Václav Červenka

Vašek Červenka
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příležitostech. Klienti, zaměstnanci i široká veřejnost měli
možnost setkat se třeba při opékání buřtů, vystoupení
dětských i dospělých sborů, při přednáškách pořádaných
v rámci projektu Plzeňského kraje
„Informovaný senior“, v rámci dnů
otevřených dveří, ale také například
při ovocném trhu.
Mimo
běžné
úkony
poskytované našim klientům
se snažíme vidět i maličkosti a
klientům plnit jejich nevyslovená
přání. Někdy se jedná o sehnání
oblíbené knihy, jindy třeba „jen“
o vyslechnutí životního příběhu
klienta. Nejdůležitější pro nás je spokojenost klienta a
právě takovéto drobnosti k ní přispívají.
Již od loňského roku se zaměřujeme na zvyšování
kvality poskytované služby a procesů v organizaci.
V letošním roce jsme se zapojili do certiﬁkace

nejprestižnějšího ocenění v ČR, a to Národní ceny
kvality ČR. Letos jsme se zapojili v programu Start
Plus, kde jsme uspěli a naše organizace byla oceněna
jako „Perspektivní organizace“.
Zapojení do certiﬁkace Národní
ceny kvality ČR je však procesem
a toto ocenění je prvním krokem
na cestě ke zlepšování.
Rádi
bychom
na
tomto místě poděkovali všem
zaměstnancům CPOS, zřizovateli
a obcím, uživatelům pečovatelské
služby a všem našim příznivcům a
podporovatelům. Přeji Vám klidné
a šťastné Vánoce a do nového roku 2016 především pevné
zdraví, spokojenost a mnoho splněných přání.

Ze života v Klenovicích
V minulém čísle Všerubských listů jsme vás
informovali o zářijové akci Cesta pohádkovým lesem.
Další akcí konanou v tomto měsíci byly Rybářské závody,
jež se v naší obci konaly poprvé. Sešlo se něco málo přes 20
účastníků, zaujali své pozice a pustili se do rybaření. Těm
nejlepším byla odměnou drobná rybářská výbava, ostatním
pak tenisový megamíček či kindervajíčko. Halloweenský
průvod - prosbu konání této akce vyslovily naše děti sami,
tak proč jim nevyjít vstříc. A tak jsme se sešli v podvečer
dne 7. listopadu na návsi a vydali se na trasu osvícenou
svíčkami, během které jsme dětem kladli zvídavé otázky
na téma příroda, pohádkové bytosti a samozřejmě
strašidla. Na startu bylo cca 30 svítících lampionů, a věřte,
tento počet byl i v cíli. Protože si všichni svá světýlka

uhlídali, dostali sladkou odměnu - marcipánový model
halloweenské dýně. Poslední akcí za uplynulé 3 měsíce
bylo rozsvícení osvětlení na Vánočním stromě. Večer před
prvním adventním dnem jsme připravili pro své sousedy
svařák, grog, napekli perníčky a společně jsme odpočítali
od 10 do okamžiku, kdy nejstarší muž obce Klenovice
- pan Stanislav Kuzdas - rozsvítil strom. Letošní novou
ozdobou je dvoumetrový sněhulák. Nadcházející vánoční
atmosféru jsme si přivodili zpíváním koled za doprovodu
Tomáška Ereta, který zahrál na akordeon. Krásné
pohodové svátky a co nejlepší vstup do nového roku 2016
přejí obyvatelé Klenovic.

Lampionový průvod
Letos sice v pondělí, ale zase před státním
svátkem, jsme uspořádali lampionový průvod. A protože se
snažíme naše akce neustále inovovat, aby nezakrněly, tak
přípravy trvaly oproti předchozím ročníkům o něco déle,
ale vyplatilo se. Dle našeho odhadu na fotbalové hřiště
v průvodu od kostela svatého Martina přišlo zhasnutými
Všeruby večer 16. 11. 2015 asi 300 lidí, z nichž jsme
zaregistrovali při prezenci 117 dětí. Poučeni z minulého
roku jsme jako výchozí bod pro stezku odvahy stanovili
asfaltové hřiště, ale i tam se zpočátku někteří nedočkaví
spoluobčané tlačili. Ale nakonec se na všechny dostalo
a tak strašidla měla „pré“. Na začátku stezky odvahy si
za zvuků dalších v klecích uzavřených strašidlech chtěla
na dětech pochutnat všerubská zombie, ale nakonec jim
pomohla se vyškrábat nahoru po pešunku. A pak všichni
vyrazili do tmy, kterou sem tam prosvětlovala světýlka
svíček. Co vím z doslechu, tak tam ve tmě různě poletovali

malí duchové, po 200 m na účastníky vykukovala ze
země napůl zahrabaná mrtvolka, sem tam se zaleskla
obří pavučina či černá igelitová překážka. Na haldách po
stromech poskakoval neviditelný muž, mrtvý kostelník zase
bouchal lopatou do stromů a u hřbitova v trávě pobíhalo
asi divoké prase. Po cestě z hald zpátky na hřiště ležela
na pěšině oživlá mrtvola, která sem tam někoho chytila
za nohu. A úplně na konci u staré boudy vybaﬂa mrtvá
nevěsta s polomrtvým ženichem, která každého, pokud se
nedal na útěk, odměnila nakreslením smajlíka na ruku,
za kterého v cíli dostal lampion štěstí. Mezitím si ti, kteří
čekali ve frontě a nechtěli se přetlačovat s ostatními, mohli
kouknout v našem provizorním kině na pohádku či opéct
buřta. Na závěr jsme všichni vypustili lampiony štěstí, a
protože sem tam fouknul vítr, tak jsme viděli v akci i naše
hasiče, kteří si připsali letošní asi nejkratší výjezd.
Velký dík z mé strany patří Míše a Petrovi za
architektonické řešení stezky odvahy, Matějovi, Honzovi,

Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko

za Společenstvo Morybundus
Lenka Eretová

- 13-

VŠERUBSKÉ LISTY

Vaškovi a jeho kamarádovi, Elišce a Lucce za „zpříjemnění“
stezky odvahy odvážným účastníkům, Kačence za
výtvarné ztvárnění strašidel, Káťě za registraci účastníků,
čarodějnici Silvě za vydání 100 buřtů, našim hasičům za
doprovod průvodu a za zprovoznění kina, Lojzovi za to, že

ač měl zavírací den, tak otevřel Muňári, Petrovi za odborné
elektrické vypnutí a znovuzapnutí všerubských světel. A
závěrem všem účastníkům, kteří si i v tak pozdní hodinu
udělali čas a přišli.
Václav Červenka

Svatomartinské slavnosti 2015
I v letošním roce jsme opět mohli prožít již tradiční
Svatomartinské slavnosti. A těší nás, že jsou stále, vidno
z hojné návštěvnosti, ve velké popularitě. Dovolte nám
malé ohlédnutí…
Po úvodním zahájení panem starostou a panem
paterem Ireneem Figurou z Dolnobělské farnosti a
následném pokřtění Svatomartinského vína, přišla na
řadu scénka ze života
sv. Martina, tentokráte
však v trochu jiném
pojetí.
No
jak
bychom to řekli…
V
Cimrmanovském
pojetí? Autoři scénáře
scénky,
vzhledem
k jistým pochybnostem
– „jak to vlastně
všechno bylo“ se
obrátili na Kancelář pro
přivádění románových
příběhů na pravou míru založenou Saturninem a dědečkem
pana Oulinského. Po jistém zdráhání zakázku k zjištění co
je reálného na legendě o sv. Martinovi nakonec kancelář
neodmítla a dočasně se přejmenovala na Kancelář pro
přivádění legend na pravou míru. Kancelář provedla
sérii ověřovacích pokusů vybraných pasáží z legendy
(především do očí bijících nereálných reálií) a vlastně
zjistila, že to ve skutečnosti bylo asi jinak…. A jak to bylo,
si můžete pustit z tohoto odkazu: http://certkotva.rajce.
idnes.cz/Martinske_slavnosti%2C_Vseruby_2015/
Program slavností pokračoval roztomilým
vystoupením dětiček ze Všerubské mateřské školky.
Následovalo vystoupení kapely Švejk band s repertoárem

zlidovělých písní z 20. let minulého století. V režii
některých členů kapely v uskupení DINO se odehrálo
divadelní představení pro děti. Škoda jen, že tou dobou
děti doma obědvaly, a přihlížejících dětí bylo poskrovnu.
Mezitím, než štafetu na podiu převzala kapela Strašlivá
podívaná, probíhala v zasedací místnosti městského úřadu
přednáška o PTP a Konfederaci politických vězňů. Už
za tmy vystoupila kapela pana Želinského Malá muzika
z
Nekmíře.
Celý
program na podiu
uzavřel
koncert
kapely Čáry Máry,
jejíž členové pak ještě
vyhrávali ve vyhřátých
stanech za účasti
dalších
muzikantů
z
řad
obyvatel
Všerub. Po celý den
probíhal na náměstí
jarmark s rozmanitým
sortimentem
zboží.
Děti se během dne zabavily rukodělným tvořením,
lukostřelbou a točením na historickém kolotoči.
Věříme, že jste si to všichni užili a my, co se
podílíme na realizaci slavností, se těšíme s Vámi na další
ročník. Veeeelké poděkování patří: Helence Reinwartové
za uspořádání jarmarku, Mírovi Falkenauerovi a Davidovi
Bělemu za námět, výpravu a scénář Svatomartinské scénky,
za herecké výkony Jardovi Zemanovi a Danu Vaňkovi, za
pořízení fotograﬁí Petru Chmelíkovi, kolektivu hasičů
za perfektní spolupráci při organizačním zajištění a
v neposlední řadě Městu Všeruby za ﬁnancování celé
akce. A Aničce Kňákalové za smích .
Veronika Menčíková

Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi
Jak velí tradice, i letos se opět Všeruby pod
taktovkou spolku ProVšeruby přihlásili do celorepublikové
akce „Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi“. A tak se
v pátek 4. 12. 2015 v 15:15 hod po signálu z rádia Impuls
vzneslo ze Všerub vstříc Ježíškovi celkem 190 balonků.
V celé republice se v tento čas vzneslo neoﬁciálně kolem
90.000 balonků, takže loňský rekord 103.000 balonků asi
překonán nebyl. To se ale dozvíme až po oﬁciálním sečtení
počtů balonků ze všech měst ČR.
Ve Všerubech na náměstí členové ProVšerub
předali dětem a jejich rodičům, babičkám, dědečkům
i náhodným kolemjdoucím celkem 202 nafouknutých
balonků, z nichž 12 ulétlo ještě před oﬁciálním startem.

Všichni dohromady vypili 8 l svařáku a 5 l čaje, které pro
nás připravila paní Vyšatová, a mezi všechny děti jsme
rozdali 100 „Papít“.
A to byla letošní poslední akce spolku ProVšeruby.
Už nyní přemýšlíme, co nového pro Vás připravíme v roce
2016. A něco malého možná bude ještě letos – sledujte náš
web, přihlaste se k odběru novinek na info@provseruby.
cz
Jelikož tento článek je letos za ProVšeruby
poslední, tak mi dovolte jménem všech kamarádů a
známých, kteří se podílejí na pořádání našich akcí, popřát
Vám všem spoluobčanům hezké Vánoce a pohodičku v
roce 2016.
Václav Červenka

- 14Pozvánka na vánoční koncert
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na tradiční
vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 20. 12. 2015
od 17:00 hod. v kostele sv. Ducha ve Všerubech na náměstí.
Tentokráte se můžete těšit na Plzeňskou kapelu JEN TAK.
Tato čtyřčlenná kapela (ve složení Tomáš Kozák, Kateřina
Kozáková, Kateřina Keplová a Majda Šmídová) vyhrála
v roce 2010, 2011 a 2012 ﬁnále Dětské porty. Čeká na Vás
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krásný hudební zážitek, v jednu chvíli si společně s kapelou
a s dětmi ze Všerubské mateřské školky zazpíváme známé
vánoční koledy. Na závěr jsme pro Vás připravili krásné
překvapení….
Po celou dobu konání koncertu si bude možné
odnést domů Betlémské světlo.
Těšíme se na Vás.
Veronika Menčíková

Příspěvky čtenářů
Všerubský šikula - reportáž účastníka
Dne 4. 10. 2015 jsme se s rodinou zúčastnili soutěže
Všerubský šikula uspořádaný spolkem ProVšeruby. Přišli
jsme, i když předpověď počasí nebyla příliš příznivá. K naší
radosti ale celé odpoledne jen drobně a občas poprchávalo.
Celou dobu jsme se moc bavili, na stanovištích panovala
výborná atmosféra a soutěžící, které jsme potkávali, měli
skvělou a bojovnou náladu. Zažili jsme spoustu legrace,
protože některé disciplíny, obzvlášť ty, které jsou náročnější
(hodit míček do kyblíku na zádech a přitom si míček
nehodit na hlavu, nebo jím nepřehodit půlku náměstí; či
přejít po napnutém laně a dosáhnout alespoň jednoho

kroku bez držkopádu; či zatlouci hřebík a přitom ho
desetkrát neohnout!!!) vzbuzují u ostatních přihlížejících
soutěžících přirozenou škodolibost a většinou výbuch
smíchu. Bylo to prostě krásné odpoledne. Nejvíce oceňuji
nápad obdarování zúčastněných dětí ochuceným mlékem
namísto obvyklých sladkostí jako v minulých letech. Moc
jsme si to užili, díky členům spolku ProVšeruby. Je to fajn,
když v naší společnosti jsou i ti, kteří nemyslí jen na sebe
a své potřeby a ve svém volném čase dokáží uspořádat
pěkné odpoledne pro celou naší společnost v obci. Díky a
těšíme se na další ročník!
Veronika Menčíková

Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 12. díl

a ponechám to jiným odborníkům.
Skutečnost tohoto ročníku je však taková, že
odebráním 3 bodů Horní Bříze a Třemošné (za nedostatky
v jejich utkáních) zachránilo od sestupu Všeruby. Asi
došlo ke spravedlnosti za 4 odebrané body začátkem jara,
o které jsme přišli shodou různých náhod. Nejdříve se
nemohlo odehrát první utkání s Nýřany pro špatné počasí.
V dalším utkání s Košutkou pak došlo k vyloučení hráčů
obou mužstev. Při zápisu, hlavně na jejich přání, se sepsal
zápis se souhlasem rozhodčího, že se vlastně nic nestalo.
Oni to pak shodili. Vedoucí mužstva a kapitán tuto situaci
podcenili, ani ne tak, že byli vedeni snahou podvádět,
ale z neznalosti jak v těchto případech postupovat. Tato
skutečnost však velmi negativně zapůsobila na psychiku
řady lidí včetně hráčů. Jeden druhého pak obviňoval za
tuto ztrátu a dostavily se i špatné výsledky. Spokojená
atmosféra, která byla na podzim, se vytratila. Věřím, že
nebýt této události, byli bychom
v klidu soutěž dohráli někde
uprostřed tabulky.
Závěr soutěže, a to hlavně utkání
na pouť 25. května 1996 s Mýtem
při slavnostním otevření stadionu,
se nepovedlo. Oddíl potřeboval
nutně body pro záchranu a remíza
byla málo. Oslava a pohoštění
druhý den po přátelském zápase
se starou gardou Viktorií Plzeň
již nebyla taková, jak jsme si
původně naplánovali.
Vlastimil Reinwart

Poslední úpravy nezapříčinily přerušení soutěže,
ale naopak konsolidované mužstvo dokázalo postoupit
do I. B třídy a v uvedeném roce pak soutěž udrželo. Byl
to pěkný výkon už z toho důvodu, že se tohoto výkonu
dosáhlo převážně na pronajatých hřištích. Na konci soutěže
však došlo na základě nepřiměřených ambicí několika
jednotlivců téměř k rozpadu tehdejšího vedení klubu. Na
tyto události měl nepochybně vliv závěr soutěže, který
byl velmi nervózní. Jak už to tak většinou bývá, začala
ohrožená mužstva sestupem najednou neuvěřitelně
vyhrávat. Že by jim najednou stoupla výkonnost o 100%,
se mi zdá nemožné. Spíš to svědčí o něčem nezdravém v
našem fotbale, jak o tom již několikrát psaly různé noviny.
Je skutečně zarážející, že se to odehrává i v těchto nižších
soutěžích. Nic naplat, ekonomická situace doléhá už i sem.
Nemá význam, abych se tímto stavem nadále zaměstnával,

- 15ADVENT
Advent znamená příchod,
očekávání příchodu („advento“ je latinsky přicházet, blížit se). Doba adventní – období přibližně čtyř týdnů
před vánocemi – začíná v předvečer
neděle, která připadne na 30. listopad,
anebo na neděli tomuto datu nejbližší.
Končí nešporami (v předvečer) slavnosti Narození Páně (tedy dobou, kdy
bývá složena „půlnoční mše“, kterou
začíná doba vánoční).
Adventní liturgie nám připomíná a zpřítomňuje čekání na příchod
Syna Božího k lidem – očekávání starozákonních proroků, kteří se těšili, že
přijde slíbený Mesiáš, očekávání těch,
jimž bylo dopřáno setkat se s ním,
když přišel, očekávání osobního Kristova příchodu k člověku, ale i očekávání Kristova druhého příchodu na
konci věků
Smysl adventní doby vystihuje i zvyk slavit každý den časně zrána
zvláštní mši svatou ke cti Panny Marie, zvanou roráty. Název je odvozen
ze vstupního mešního zpěvu „Rosu
dejte nebesa“ – latinsky „Rorate coeli“ Při této mši byly zpívány radostné
mariánské písně nazývané také roráty,
které jsou vlastní hudbou této doby (a
ne koledy, které jsou hudbou vánoc).
Tradice adventního věnce byla založena až v devatenáctém století v Hamburku německým
protestantským teologem Johannem
Hinrichem Wichernem (1808-1881).
Ten se mimo jiné zabýval městskou
misií a založil školu pro chudé děti.
Ty se ho v předvánoční době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V
roce 1839 proto vyrobil předchůdce
dnešních adventních věnců ze starého
dřevěného kola, devatenáct malých
červených svíček a čtyř bílých svící.
Každý den se zapalovala další svíčka,
v neděli velká bílá, v ostatní dny malá
červená.
Zvyk se rozšířil nejdříve do
německých protestantských sborů,
měnící se počet svící se víceméně
ustálil na dnes používaných čtyřech
či pěti. Ve dvacátých létech dvacátého století se už uchytil i v německých
katolických sborech. Dnes se již objevuje i v rodinách pravoslavného vyznání.
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VÁNOCE
Smyslem vánoční doby je
připomínka a oslava narození Ježíše
Krista. Syn Boží se stal člověkem,
abychom my mohli mít účast na jeho
božství. Jeho narození v Betlémě bylo
naplněním tisíciletých proroctví, je
počátkem našeho vykoupení. Jsme
svědky tajemství krále, stvořitele a
udržovatele všeho ve světě, který se
pro nás stal služebníkem, bezbranným
dítětem, aby nás zachránil. Je to doba
radostná, lidé si na připomínku darování se Krista dávají navzájem dárky.
Doba vánoční začíná v předvečer slavnosti Narození Páně (tedy
večer 24. 12.) a končí v neděli po 6.
lednu svátkem Křtu Páně.
Typickou hudbou vánoc jsou
koledy. Koleda označuje původně
píseň, kterou děti zpívají během velkých křesťanských svátků (Vánoce,
Tří králů, Velikonoce) při obcházení
jednotlivých domů, kdy „si koledují“ o výslužku, kterou představovalo
především jídlo nebo pití. Postupně
však se slovo koleda stalo označením
většinou lidové písně s náboženskou
vánoční tematikou. Tradiční koledy
mají silnou melodii, často založenou
na středověkých sborových vzorech,
a sloku následovanou refrénem, často
zpívaným sborově. Mnohé lidové koledy mají formu pastorel.
Jesličky a betlémy jsou symbolem vánoc. Mezi zakladatele této
tradice je počítán svatý František
z Assisi. Toužil prostě, způsobem co
nejpodobnějším skutečné události,
oslavit slavnost Narození Páně. Proto
dal před Vánocemi roku 1223 u vsi
Greccio nedaleko Assisi v Itálii postavit jesle vystlané senem a přivedl
k nim osla a vola. V tomto prostředí
potom byla slavena mše svatá, při které sv. František zpíval evangelium o
narození Páně.
Již ve středověku se jesle
stavěly v kostelích spolu se soškami
Panny Marie a sv. Josefa. V 16. století se začala více rozvíjet také jejich
výtvarná podoba. Předchůdcem betlémů byly gotické skříňové oltáře s námětem narození Krista. Ke kostelním
jeslím se přistavovaly sošky v životní
velikosti. V zemích severně od Alp
byl první takovýto betlém postaven
roku 1562 v Praze.
Dalším symbolem vánoc je

vánoční stromek. Jeho historie není
tak dlouhá. Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv
o ozdobeném osvětleném stromku v
místnosti je v brémské kronice z roku
1570. Nejdříve bychom jej našli v cechovních a řemeslnických domech.
Do soukromých prostor začal pronikat
až v polovině 17. století. V 19. století
opouští německé prostředí. Ujímá se
nejprve ve městech, poté na venkově,
většinou ho přijímají dříve protestanté
než katolíci. Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk.
V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan
Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských
měšťanských rodinách. Na vánočních
trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky
vyřezané z kartonu nebo tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš
veliký zájem. Více se ujaly živé stromečky, smrčky, jedličky nebo májky
ozdobené sladkým pečivem, perníkem a především ovocem – jablky
nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové
svíčky.
Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky
ještě pomaleji. Až do první světové
války bývala v mnoha domácnostech
pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Na náměstí ve městech se
často umísťují velké vánoční stromy.
Poprvé tento byl Strom republiky postaven na brněnském Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy
s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v
bílovickém lese, prochladlé děvčátko.
Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se
o vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem.
Miroslav Falkenauer

- 16“Člověk v tísni“ se představuje
Mám několik půjček, ale nemohu je splácet. Nedaří
se mi najít práci, nemám internet a ani se nedostanu
nikam do města. Nevím, jak mám
vyplnit žádost o příspěvek na živobytí.
Mám kvůli exekuci zablokovaný účet.
Nevím si rady s žádostí o snížení
měsíčních splátek. Podepsal jsem na
ulici kupní smlouvu a nyní jsem si
to ale rozmyslel. Potřebovala bych
pomoci při řešení mé bytové situace.
„To jsou časté začátky příběhů lidí,
kteří se na nás obracejí s žádostí o
pomoc. Problémy, které může zažít
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kdokoliv z nás, ale občas si s nimi člověk prostě
neví rady,“ uvádí Andrea Vernerová, pracovnice
společnosti Člověk v tísni.
Organizace nabízí již několik let
pomoc s podobnými problémy i
v našem regionu. Pomoc je bezplatná.
„Služby poskytujeme pouze terénně,
konzultace se odehrávají přímo
v domácnosti osob, které se na nás
obrátily. V případě zájmu nabízíme
také doprovod na úřady,“ vysvětluje
Andrea Vernerová a dodává, že je
možné si konzultaci objednat na tel.:
731 129 207.

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

Pozvánky na budoucí akce
Betlémské světlo a Vánoční koncert v kostele sv. Ducha – 20. 12. 2015 od 17:00 hod
Půlnoční vánoční mše v kostele sv. Ducha - 24. 12. 2015 od 21:00 hod
Tekutý kapřík – 24. 12. 2015 po půlnoční mši - posezení v HZ – pořádá SDH Všeruby
Vánoční zpívaná – 27. 12. 2015 od 20:00 hod – hasičská zbrojnice
Silvestrovský fotbalový zápas – Mladí vs. Starší – 31. 12. 2015 od 10:00 hod – hřiště SK Všeruby
Výroční valná hromada SDH – 16. 1. 2016 – hasičská zbrojnice
Masopust – 6. 2. 2016 – pořádá SK Všeruby
Valná hromada SK Všeruby – 20. 2. 2016 – restaurace Muňári
Posezení s hudbou p. Žákovce - pořádá město Všeruby – březen 2016 – termín bude upřesněn
Zimní soustředění SK Všeruby – 17. – 20. 3. 2016

Fotograﬁe na protější straně
Na protější straně se nachází fotograﬁe z akcí, které se konaly ve Všerubech a blízkém okolí na podzim
roku 2015. Můžete zde nalézt fotograﬁe od různých autorů z těchto akcí:
Všerubský šikula, Všerubská drakiáda, Rybářské závody (Klenovice), Svatomartinské slavnosti,
Kácení vánočního stromu, Lampionový průvod, Vypouštění balonků s přáními Ježíškovi, Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, Fotograﬁe z činnosti naší MŠ a ZŠ
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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

ROČNÍK V, číslo 4/2015

listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 29. 2. 2016, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 11. 3. 2016.
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