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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou ty tam a ve čtvrtek 1. září jsme
vítali nové prvňáčky ve škole. Přeji jim, aby jim naše
škola dala dobré základní vzdělání a aby na ní vždy
s láskou vzpomínali. My dospělí jsme prožili
dobu dovolených, odpočinku s rodinami,
známými atd. Doufám, že se nám všem
podařilo si odpočinout a načerpat sílu do
dalšího života.
Chtěl bych tímto způsobem poděkovat
všem složkám města, které se podílely na
prázdninových akcích, za jejich práci a čas, který musely
vynaložit, aby se vše povedlo. Mám na mysli nejen
složky města Všeruby, ale i obětavé lidi z Radimovic
a Klenovic.
Poděkování patří také našim zemědělcům. Opět
sklidili v letních měsících úrodu a tak se postarali o
živobytí všech lidí.
V srpnu jsme dostali od Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje slíbený nový asfaltový koberec, který
dotvořil kladný dojem z posledního neupraveného
vjezdu do města Všeruby. Do konce roku ještě musíme
opravit nádrž v Radimovicích, doupravit prováděcí
projekt na rozšíření naší ČOV a zažádat o dotaci na
vybudování bezbariérového chodníku ke škole a
úpravu školy na bezbariérovou.
Také se blíží termín Martinských slavností, které
budou v letošním roce 12. listopadu.
Již jsem se zde zmínil o naší čistírně odpadních
vod. Musím Vás seznámit s několika fakty, které budou
v budoucnu ovlivňovat cenu stočného. Město Všeruby
rozhodlo v letech minulých, že si kanalizaci ponechá ve
svém vlastnictví, aby mohlo příznivě ovlivňovat ceny
pro koncového spotřebitele. Toto se v současnosti děje,
protože naše město likviduje m3 odpadní vody za 22,08
Kč. Vodárenská a kanalizační a.s. Plzeň účtuje svým
klientům za m3 37,89 Kč. Některé menší obce mají cenu
za stočné ještě vyšší než „ vodárenská“. Tolik tedy o
cenách.
Naše město v posledním půl roce začalo
vynakládat nemalé částky za opravy čerpadel

v přečerpávacích stanicích a čištění těchto stanic
velkými vodárenskými vozidly. Pro představu - oprava
dvou čerpadel z přečerpávací stanice stojí 10 400 Kč.
Návštěva vodárenského auta, které přečerpávací
stanici vyčistí, stojí 11 700,- Kč. Osobně jsem byl
přítomen několika zásahům těchto pracovníků a znám
příčiny těchto událostí. Tyto všechny náklady navíc si
způsobujeme sami svojí nekázní. Myslíme si totiž, že
když něco spláchneme do záchodu, máme vyřešený
problém. Jenže tím problém začíná. Pravda - někomu
jinému.
Toto celé píšu jako upozornění na tento fakt,
který, když se nezlepší, povede k nárůstu ceny za
stočné. Městský rozpočet počítá pouze s opravami
technologické části systému. Tyto technologie
ovšem neumí rozložit hygienické vlhčené ubrousky,
jednorázové pleny, dámské vložky, hadry na podlahu,
krabice od mléka. Myslím, že jsem vše vyložil a že už
není potřeba se dál rozepisovat.
Také jsem Vás chtěl seznámit s tím, jak je na
tom náš kulturní dům. Otevřeně říkám, že chátrá.
Všechny mé snahy napasovat tuto budovu na nějaký
dotační titul se nepovedly. Důvodů je mnoho. Budova
je příliš veliká – velký objem financí, dotační tituly
jsou úzce specifikovány – hrozí tedy možné vrácení
dotací pro nesplnění všech dotačních ukazatelů. Mohl
bych pokračovat. Na „kulturák“ jsem nezapomněl, ani
nemohu, bydlím vedle něj.
Mám dojem, že po dalších volbách by měla
proběhnout široká diskuse, ve které se nastíní možnosti,
které budou v dané chvíli k dispozici, a vybere se nějaká
cesta, na kterou se vydáme.
Na závěr dnešního slova starosty bych Vám
všem chtěl popřát hezký zbytek léta. Všem, kteří se
ještě chystají na dovolenou, aby si ji hezky užili. Léto
končí, ale není to důvod ke špatné náladě. Užijme si
krásný barevný podzim a houbovou sezonu, pokud
nějaká bude.
								
Michal Vaněk
starosta města

Ze zastupitelstva
Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo se sešlo 13. června v kompletní
sestavě. Hlavním důvodem svolání tohoto zastupitelstva
bylo schválení Závěrečného účtu Města Všeruby za rok
2015. Jedná se o formální schválení hospodaření města,
které zastupitelé průběžně sledují, tak není divu, že jej
schválili bez výhrad a jednomyslně.
Podobné to bylo i u schvalování Účetní závěrky
Města Všeruby za rok 2015 a schválení převodu
výsledku hospodaření města za rok 2015. Zásadní je, že
rozpočet v roce 2015 byl mírně deficitní, nicméně přesto,

že se mírně snížily „úspory“ města, stále hospodaří
zastupitelstvo velmi konzervativně a celkově zůstatky
na účtech převyšují pohledávky.
V dalším bodě schválili zastupitelé, že město
zaplatí Plzeňskému kraji za dopravní obslužnost
53.920,- Kč. Jedná se o doplatek na ztrátovou
autobusovou dopravu.
Naopak peníze dostalo město od Ministerstva
práce a sociálních věcí, a to 125.000,- Kč za výkon
sociální péče na území spravovaném městem.
V dalším bodě, kde se jednalo o prodeji a koupi
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pozemků, stojí za zmínku koupě místní komunikace
od Státního statku Jeneč (což je podnik v likvidaci,
kde se soustředily všechny zbytkové parcely ze
zrušených státních statků apod.). Jedná se o bývalou
cestu na Slatinou, která se po postavení obchvatu stala
uzavřenou místní komunikací. Vzhledem k tomu, že
vede k pozemkům města, rozhodli zastupitelé ji od
statku Jeneč za 168.626,40 Kč koupit (jedná se o část
v katastru Všerub, druhou část v katastru Kunějovic
kupuje pan Löwy).
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o
hospodaření v městských lesích, kterou – jako každý
rok – vypracoval odborný správce lesa ing. Ludvík.
Hospodaření v lese je ziskové a postupuje v intencích
desetiletého plánu hospodaření. Zastupitelé ji schválili.
Starosta pak informoval zastupitele o
postupujících pracích na rozšíření čističky odpadních

vod. Je připravováno územní řízení, následně bude
proveden výběr firmy pro zhotovení prováděcí
dokumentace. Až tato dokumentace bude schválená,
lze žádat o dotaci na rozšíření ČOV.
Starosta také přednesl informaci o potřebě
vybudovat k objektům školy bezbariérový přístup.
Jednalo by se hlavně o chodník od kapličky ke škole
a o bezbariérový vstup do školy. V současné situaci
zjišťuje vedení města informace o podání žádosti o
dotaci na úřad vlády.
V diskusi pan Meier upozornil na nevyhovující
stav komunikace v jejich ulici. Pan starosta slíbil, že
až se budou opravovat výtluky v cestách, projedná
s firmou možnost opravy.
Miroslav Falkenauer
místostarosta města

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Sofie Šatrová ze Všerub
Rozálie Plášková ze Všerub
Antonín Šlapák ze Všerub
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Eufrozina Slámová z Chrančovic
Danuše Černá ze Všerub
Antonín Hlavinka ze Všerub

Mateřská škola
Ohlédnutí za koncem minulého školního roku
Závěrečné období školního roku bylo pro nás
hlavně časem pro výlety a také loučení se školkou jak
pro děti, které odcházely po prázdninách do prvních
tříd, tak pro ostatní děti, s kterými jsme se rozloučili jen
po dobu letních prázdnin.
Na letošní polodenní výlet autobusem jsme jeli
do Rabštejna nad Střelou,
Manětína a hrad Nečtiny.
Bylo pěkné počasí a všude
se nám líbilo. Užili jsme
si prohlídku památek i
hry v přírodě. Připomněli
jsme si s dětmi i výročí
narození Karla IV. u jeho
sochy na Rabštejně. Cesta
proběhla bez problémů a
ještě i v autobuse měly děti
plno energie. S prázdnými
batůžky a s chutí na dobrý oběd jsme v pořádku dojeli
do školky.

Na další výlet jsme se s dětmi vydali pěšky
na celé dopoledne do našeho lesíka Lipovka. S dětmi
jsme cestou hráli zábavné i sportovní hry a cestu jsme
příjemně ukončili v restauraci, kde jsme si pochutnali
na dobrém zmrzlinovém poháru.
Poslední výlet jsme uskutečnili na louku nad
Všerubami. Udělali jsme si pěkné piknikové dopoledne.
Veselou náladu a radost
z přirozeného pohybu
vyřádit se v přírodě si
všichni užili.
Úplný
konec
školního roku byl ve
znamení loučení. Letos jste
si mohli naše předškoláky
prohlédnout na foto tablu
vystaveném za výlohou
všerubských
potravin.
Slavnostně jsme ukončili
školní rok v MŠ se zástupci města Všeruby. Děti
odcházející do prvních tříd obdržely tradičně pěknou
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knihu z rukou pana starosty a paní učitelky ozdobily
děti stužkami na památku na dobu strávenou u nás ve
školce. Všechny děti pak dostaly drobné dárky. Další
den proběhlo závěrečné rozloučení s žáky 9. třídy a
pak hlavně s rodiči nejstarších dětí. Vystoupení dětí,
stužkování, písnička na rozloučenou, slib dětí a na závěr
zhlédnutí fotografické prezentace bylo pro všechny

dojemné. Velmi nás potěšilo, že přišli všichni rodiče.
Společně jsme si zavzpomínali na prožité zážitky ve
školce.
Na úplný závěr dostaly všechny děti hezké
pamětní listy.

Jak jsme začali nový školní rok
Prázdniny opět utekly velmi rychle. V červenci
byl ve školce ještě zajištěn provoz pro přihlášené děti
a koncem srpna jsme se již
připravovali na nový školní
rok. Prvního září jsme mohli
ve školce přivítat další nové
děti. Provoz probíhá ve všech
třech třídách mateřské školy
a děti jsou zařazené podle
věku. Těší nás, že jsme se po
prázdninách sešli ve velkém
počtu.
Ať je ještě hodně
slunečných dní a my budeme
rádi využívat pobytu venku
v přírodě a na našich školních
zahradách. Jsme rádi, že
nám již patří prostor za budovou školy na náměstí
pro účely školní zahrady. Máme zde velkou krásnou

průlezku, pískoviště a domek na hračky. Postupně si
tuto zahradu budeme vylepšovat. Na zahradě u hlavní
budovy byly natřeny všechny zahradní prvky novým
nátěrem a děti již oba prostory
zahrad hodně využívají. Také
se nám lépe přichází do školky
po upraveném povrchu před
vchodem do hlavní budovy
školky. Děkujeme městu za
úpravu této plochy. Přejeme
dětem, ať se jim u nás líbí,
získají nové kamarády, nové
zkušenosti, poznatky a zážitky.
Všechny paní učitelky se budou
snažit naplnit dětem pobyt ve
školce zajímavými činnostmi,
aby toto krásné období jejich
života bylo co nejvíce obohaceno.
Jana Růžková

Jana Růžková

Základní škola
Ukázka práce hasičů
Branného dne se v červnu minulého školního roku
zúčastnila také jednotka dobrovolných hasičů ze Všerub. Žáci
si vyzkoušeli, jak je pro hasiče těžké strávit byť jen minimální
čas v zásahovém obleku a vyzkoušeli si také hašení požáru
práškovým hasicím přístrojem. V parném letním dnu žákům
přišlo velmi vhod, když se schladili v proudu vody z hasičského
auta. Práce dobrovolných hasičů je velmi důležitá a záslužná,
navíc ji dělají ve svém volném čase, proto jim děkujeme, že si na
nás udělali čas a předvedli nám svoje vybavení a techniku.
Václav Růžička
Ukázka zajímavého sportu
Každým rokem v červnu probíhá ve škole den s volnějším programem,
kdy se žáci učí nebo zopakují zásady první pomoci, procvičí se evakuace školy
a další činnosti spojené s mimořádnými událostmi. Paní učitelka Michaela
Srchová, která v naší škole působila v minulém školním roce, se nabídla, že žáky
seznámí se svými tažnými psy, které používá ve velmi zajímavém a ne zrovna
rozšířeném sportu. Michaela je totiž závodnicí a českou reprezentantkou ve
sportovní disciplíně, kdy pes pomáhá táhnout závodníka na běžkách, kole
nebo koloběžce. Odborně se těmto disciplínám říká skijoring, caniscross,
dogtrekking atd. Všichni jsme pochopitelně čekali severoamerická psí plemena.
Velkým překvapením byli veselí a hraví pejsci vycházející z křížence ohaře. Dle
vyjádření paní učitelky se jedná o evropského saňového psa. Představení začalo
povídáním o psech, ukázkou postrojů, popisem pravidel a samotnou ukázkou
s koloběžkou. Žáci si mohli psy pohladit, zhlédnout fotografie z různých akcí.
Samozřejmě nechyběly vítězné trofeje ze závodů, hlavně stříbrná medaile
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Lillehammeru. Samotným vrcholem pro žáky byla
možnost vyzkoušet si běh nebo jízdu na koloběžce za
psem, který přímo prahne po rychlém běhu. Zajímavý
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zážitek provázelo i krásné počasí a spokojenost byla na
všech stranách.
Jaroslav Cafourek

SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby
Vážení spoluobčané, skončily prázdniny a
opět nadešel čas dalšího výtisku Všerubských listů.
Se zahájením školního roku je neodmyslitelně spjato
i zahájení dalšího ročníku soutěží mladých hasičů.
Schůzky mladých hasičů se konají pravidelně
v pondělí a ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin.
Přípravka
má
termín
schůzek ve středu od 17:00
do 18:00 hodin. Případné
bližší informace ke kolektivu
MH buď u Jardy Frány
(724181189) nebo Majdy Staré
na schůzkách v uvedených
termínech. Ty naše čeká
první klání již 17. září a
doufejme, že se nám dařit.
Nejen po stránce sportovní,
ale že vyjde i počasí a soutěž
bude zážitkem i pro fanoušky
požárního sportu.
Od vydání posledního
čísla
Všerubských
listů
absolvovali mladí hasiči čtyři
soutěže. O pohár SDH Letkov, kde se podařilo zvítězit
v požárním útoku, což je pro náš kolektiv opravdu
velký úspěch. Poslední červnový víkend jsme vyrazili
na dvoukolo poháru ORM do Horní Bělé a Mrtníka.
Na Bělé se podařilo Káje Jílkové vybojovat bronzovou
medaili v běhu na 60 metrů. Bohužel noční požární
útoky byly z důvodu nepříznivého počasí přerušeny
a započítávaly se pouze první pokusy, a ten se nám
moc nevydařil. Čas 24,40 stačil na sedmé místo z 23
zúčastněných družstev. Svoji premiéru na požárních
útocích si zde odbylo i družstvo přípravky, i oni byli
zklamaní, že nemohou nastoupit na druhý pokus.
Mladší čekala v neděli ještě soutěž v Mrtníce. Ve štafetě
4 x 60 metrů jsme získali místo sedmé. V požárním útoku
se podařilo čas vylepšit na 21,53, bohužel stačil jen na
místo deváté a v celkovém hodnocení z toho vyšla opět
šťastná sedmička. V srpnu se mladí hasiči zúčastnili

Memoriálu Václava Rajšla v Nevřeni konanému k 110.
výročí místního SDH. Družstvo poprvé startovalo
v nových dresech a podařilo se získat pohár za 3.
místo. Do prvního září se mladí hasiči připravují nejen
na soutěž do Všerub, ale i na zahájení 45. ročníku hry
Plamen, které se bude konat 8. října v Nevřeni.
Naďa Smejkalová je jediná, která zbyla
z družstva starších žáků.
Účastí
na
Memoriálu
Vendulky Fránové si zajistila
postup na krajskou soutěž
dorostu.
Na
Městském
stadionu v Horšovském Týně
jí bronzová medaile unikla
jen o dvě desetiny vteřiny.
V průběhu léta se zapojila do
družstva žen, se kterým se
zúčastnila soutěže v Nevřeni,
kde děvčata získala rovněž 4.
místo.
Náš sbor se v průběhu
léta podílel na pořádání
formanského dne v Hučicích
a jízdy přes požární nádrž
„Mokrá galuska“. Této akci předcházelo čištění požární
nádrže, kterého se opět zúčastnilo jen pár našich
občanů, kterým bych rád touto cestou poděkoval za
jejich ochotu přiložit ruku k dílu.
Zásahová jednotka Města Všeruby měla
neobvykle klidné léto. Jediným výjezdem byl zásah při
přívalovém dešti v noci z 25. na 26. června. Při zásahu
byly opět čištěny kanálové vpusti na komunikacích
ve městě a pomocí hráze z pytlů naplněných pískem
ochráněn dům rodiny Herákových. Školení jednotky,
které se od února pravidelně konalo každou první neděli
v měsíci bylo na léto s ohledem na dovolené přerušeno
a začne opět od neděle 9. října od 14:00 hodin. Pokud by
se někdo z Vás rozhodl stát dobrovolným hasičem, tak
neváhejte a přijďte mezi nás.
Jaroslav Frána
starosta SDH

SK Všeruby
Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby,
z. s., červen – září 2016
Jak už bývá zvykem, po skončení jarní soutěže
jsou pro nás v plném proudu přípravy na novou
sezónu. Ať už je to příprava hřiště, shánění nových
hráčů a budování zázemí.
Po skončení sezóny jsme ihned začali řešit, zda
přihlásit dvě žákovská družstva - starší přípravku a
mladší žáky. Nakonec jsme dospěli k závěru, že bude
dobré přihlásit obě družstva, už jen proto, že máme

silné ročníky 2004 a 2006. Přípravka začíná svůj první
zápas v Nýřanech a mladší žáci zavítají do Kaznějova.
Pak zbývalo dořešit mužstva dospělých.
Vzhledem k postupu do okresního přeboru jsme
věděli, že bude nutné posílit náš A-tým. Mužstva „A“
se ujal Ruda Herák ml. A povedlo se přivést další
hráče. Jmenovitě: Jan Fiala, Yevgenij Dražan, Demali
Bojan, Martin Mašek na přestup, Marek Chmiel na rok,
a Pavel Fleisner obnovil svoji činnost. Už jen toto byl
dobrý základ pro udržení se v okrese a pomýšlení na
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postu, kde jsme přišli o naší oporu. Zůstal nám mladý
Petr Kotva.
B-tým jsme přihlásili jako každý rok, nyní
máme dost široký kádr, abychom mohli mít dvě stabilní
družstva.
Před sezónou jsme opět uspořádali LETNÍ
TURNAJ, kde nás čekala obhajoba minulého vítězství.
Naši pozvánku přijali týmy Chotíkova, Kunějovic
a Hunčic. Dovednostní soutěž vyhrál Petr Mach
z Kunějovic a nejlepší brankář byl zvolen z týmu
Chotíkova. A cena pro nejlepšího střelce zůstala ve
Všerubech, kdy suverénně vyhrál Jakub Herák.
Nyní má A-tým za sebou už dvě kola nové
sezóny. Jako první soupeř nám byl přisouzen Kaznějov
B, se kterým jsme se prali loňský rok o postup. Zápas
začal pěkně zostra a o poločase jsme vedli již 5:2.
V druhém poločasu tempo zápasu drobet uvadlo, už
jen proto jaké bylo vedro, podařilo se nám přidat ještě
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dvě branky a odváželi jsme si body za vítězství 7:2.
Ve druhém kole nám los přisoudil Dolní Bělou,
která se loňský rok pohybovala v dolních patrech
tabulky. Protožež v prvním kole doma Bělá vyhrála
11:3, věděli jsme, že nás nečeká lehký soupeř.
Necelá stovka diváků mohla vidět pěkný fotbal
z obou stran a zasloužené vedení našich 3:1. Druhá
půlka měla být klidná, jenže se nedařilo v koncovce
a stačilo dostat jeden smolný gól a mohlo být zle, to
by ale v bráně nesměl stát Červenka, který jakýkoliv
náznak zlikvidoval. Na konci jsme výsledek zpečetili
na 4:1. Nemůžu říct, že nejsme spokojeni - jako nováček
máme plný počet bodů a skóre 11:3.
Ještě na závěr přikládám odkaz, kde můžete
sledovat jednotlivé výsledky a nyní i se střelci branek,
různé články a zajímavé postřehy - http://www.
fotbalunas.cz/prehled/plzensky/plzen-sever/
				
Jiří Balvín
předseda výkonného výboru

spolek ProVšeruby
Mokrá galuska 2016
V sobotu 6. 8. jsme po předchozí dohodě
s Magdalénou Lípovou z rádia Blaník o tom, že bude na
sobotní odpoledne hlásit jen krásné počasí, uspořádali
již 6. ročník Mokré galusky. A jak je naším zvykem,
nezůstalo jen u přejezdu
lávky. Na úplný úvod byl
po vzoru Rio de Janeira
zapálen olympijský oheň.
Po dvou letech se na naše
děti přišla podívat klaunka
Pepina, která si tak trošku
s dětičkama zablbnula.
Tradičně
si
všichni
mohli nechat u Kačenky
pomalovat obličeje, ale
kromě toho se i nechat
potetovat Mílou Kristlem technikou air-brush. U
tetovacího salonu se postupně vytvořila dlouhá fronta,
která se nakonec rozešla až několik desítek minut po
vyhlášení výsledků. Ale vidět takovou hlavu tygra přes
celá záda mladé slečny, to už stojí za to čekání.
Nově jsme pro všechny závodníky, ale i diváky
připravili tombolu o „neuvěřitelné ceny“. Za pouhých
10,- Kč si každý mohl koupit jeden lístek, za který mohl
vyhrát např. neuvěřitelnou sušičku na prádlo (šňůra
na prádlo s kolíky), domácí mikroskop (lupa), sadu
náhradních kol (2 x coca-cola), ohňostroj (prskavky),
hru scrabble (písmenka z těstovin), luxusní parfém
(vůně na WC), loveckou výbavu (plácačka na mouchy),
večeři při svíčkách (čajové svíčky a polévka v sáčku),
wellness (masážní krém a sůl do koupele), romantickou
prohlídku zámku (visací zámek). Jsme moc rádi, že
jsme prodali všech 600 lístků, protože celý zisk z této
naší „neuvěřitelné“ tomboly v celkové výši cca 5.500,-

Kč darujeme dětskému onkologickému oddělení ve
Fakultní nemocnici v Plzni.
Ale zpět k hlavnímu programu Mokré galusky.
Celkem se na lávku odvážilo 57 cyklistů, z nichž
lávku přejelo hned 13 závodníků (letos někteří i
dvakrát). Oproti létům
předchozím jsme udělali
změnu v pravidlech. O
vítězi rozhodoval pouze
výsledek
z
druhého
finálového kola, první
kolo
bylo
kolem
kvalifikačním
a
jeho
výsledky
rozhodovaly
pouze o postupu do
finálového kola. A jak vše
dopadlo? Kdo dojel na
lávce nejdále v nejpomalejším čase?
- děti do 10 let: 1. místo - Kristián Kučera, 2. místo –
Matěj Teska (oba ze Všerub), 3. místo – Tomáš Uhel (z
Plzně)
- holky 11 – 14 let: 1. místo - Natálka Rubášová (ze
Všerub), 2. místo – Lucka Šreková (z Horní Břízy), 3.
místo - Eliška Červenková (ze Všerub)
- kluci 11 – 14 let: 1. místo - Kryštof Kučera, 2. místo –
Libor Mařík (oba ze Všerub), 3. místo - Vašek Flesar (z
Přeštic)
- holky 15 – 25 let: 1. místo - Tereza Šreková (z Horní
Břízy), 2. místo – Šája Heráková, 3. místo - Nikola
Rubášová (obě ze Všerub)
- kluci 15 – 25 let: 1. místo - Ríša Převor (ze Všerub),
2. místo – Patrik Volín (z Třemošné), 3. místo - Tomáš
Gavorčák (ze Všerub)
- holky nad 26 let: 1. místo - Jana Zemanová, 2. místo

- 7– Dáša Löwy, 3. místo Lucka Kabourková (všechny ze
Všerub)
- kluci nad 26 let: 1. místo Marek Oulík (z Přeštic), 2.
místo – Petr Foltýn, 3. místo – Vašek Červeka (oba ze
Všerub)
Celkovým vítězem letošního ročníku se stal
Kryštof Kučera (vítěz kategorie kluci 11 – 14 let), který
ve finálovém kole přejel celou lávku za 20
vteřin a získal jako hlavní cenu poukázku
od firmy ProCeram a.s. na vybavení
kuchyně nebo koupelny v hodnotě
25.000,- Kč. Celkem jsme mezi všechny
závodníky rozdělili ceny za částku ve
výši cca 45.000,- Kč.
Samozřejmě soutěžili i páry
v přejezdu lávky v kolečku. Celkem se
zúčastnilo 15 párů. Lávku nakonec přejel
pouze vítězný pár manželů Bělových,
na 2. místě se umístili Luboš Černý
s Nikolou Rubášovou a 3. místo obsadili
Petr Hodina s Míšou Reinwartovou.
Kromě závodníků se na lávku
odvážilo i 18 nejmenších statečných
prcků, kteří za přechod lávky byli
odměněni diplomem, zlatou medailí a drobnou
sladkostí.
Rád bych touto cestou poděkoval všem našim
partnerům, kteří přispěli finančním či jiným počinem a
my tak mohli pro závodníky a další účastníky připravit
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takto bohatý celoodpolední program. Poděkování
patří následujícím fyzickým či právnickým osobám:
ProCeram, a.s., Město Všeruby, Šmíd Richard - tiskárna
Polypress, Greiner Václav - restaurace Lipovka,
Eisman Jaromír - Palis Kokořov, Falkenauer Miroslav
- zahradnictví Arbo, Frána Jaroslav – SDH Všeruby,
Havlenová Tereza – kadeřnictví Gold Style Plzeň,
Holub Bohuslav – soukromý zemědělec, Löwy Jiří statek Kunějovice, Běle David – www.
rodinne-bazeny.cz, Eretová Pavlína
– pizzerie Lili, Matoušková Milena Tetovací salon Tatoo Umi, Nezbedová
Jana – studio Stars, Smejkal Jaroslav.
		
Závěrem bych chtěl také
poděkovat
všem
spolupracujícím
spolupořadatelům: Míše, Dáše a Vlastě
za zapisování výsledků, Zdeňce za prodej
tomboly, Kátě za malování obličejů,
Petrovi za logistickou podporu v zámezí,
Elišce a Kačence za hudební doprovod,
Honzovi za pořízení stovek fotografií,
Mílovi za tetování, Davidovi za stavbu
lávky, Martince za lékařský dohled,
Rudovi za rozřezání a následné svaření
závodního speciálu a samozřejmě našim
hasičům za jako vždy naprosto perfektní postarání se o
žaludky a chuťové buňky všech zúčastněných.
Fotky z galusky i dalších našich akcí si můžete
prohlédnout na www.provseruby.cz.
Vašek Červenka

Pozvánka na další akce
Členové spolku ProVšeruby zvou všechny spoluobčany, kamarády,
všechny známé i neznámé na naše podzimní akce. Jako první jsme si připravili
tradičního Všerubského šikulu, který proběhne v neděli 2. 10. 2016 od 13:00 hod
ve Všerubech, výchozí a koncový bod je tradičně na fotbalovém hřišti. A pak
následují další akce: drakiáda, lampionový průvod, pravděpodobně vypouštění
balonků a letos nově předvánoční (nebo vánoční) překvapení. Pro přesné termíny
sledujte náš web www.provseruby.cz nebo nám napište na mail info@provseruby.
cz a my si Vás přidáme do kontaktního adresáře a o všech našich akcích budete
automaticky vyrozuměni.
Vašek Červenka

zprávy z Klenovic
Klenovice - Dětský den
...v páteční podvečer se scházíme doladit poslední detaily
jinak již připravené akce, je sobota dopoledne 11. června 2016,
slunce pálí, vzduch se tetelí a náves ožívá akcí, jejímž cílem
je zabavit a potěšit naše dětičky...ty se zapíší na startu, obdrží
kartičku, kam sbírají razítka za splněné úkoly a prokázané
dovednosti. Zastřílejí si ze vzduchovky, proběhnou Taxisův
příkop, zatloukají hřebíky, trefují míčkem cíl či projedou
slalomovou dráhu nebo se projdou na chůdách. V závěru
odpoledne namalují výkres, za který od všech přítomných
obdržela nejvíce bodů Anička Šůchová. A dospělí? Pro
některé z nich pokračuje zábava zaslouženě do pozdních
nočních hodin.
za Společenstvo Morybundus Lenka Eretová
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Klenovice – Pohádkový les
V sobotu dne 3. září pořádalo Společenstvo Morybundus
již 4. ročník akce zvané „Cesta pohádkovým lesem“. V tento den
se několik dospěláckých nadšenců převtělí do pohádkových
bytostí, zajistí si místo na stanovené trase, připraví pro děti
úkoly a vše může začít....Letos jsme vedli trasu s celkem 11-ti
stanovišti mimo ves do lesa k potoku Třemošná. Dětí dorazilo
oproti loňskému ročníku výrazně méně, přesto považujeme akci
za velmi zdařilou a všichni - jak masky, tak děti, jsme si ji náležitě
užili.
Chvála patří všem, kteří se v dnešní uspěchané době
umějí na chvíli zastavit a užít si příjemné odpoledne. Odměnou
nám byly vykouzlené úsměvy a viditelné pocity nadšení našich
potomků, pro které to děláme.
Pro nadcházející podzimní období pro ně máme
připraveny Rybářské závody a Halloweenský pochod a v závěru
roku společně přivítáme adventní čas rozsvícením Vánočního
stromu v centru obce.

za Společenstvo Morybundus Lenka Eretová

Městský úřad informuje
Provozní doba sběrného místa ve Všerubech od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017:
středa:   14 – 17 hodin
sobota: 10 – 17 hodin

Ze života města a okolí
Divadelní představení České nebe
Konec školního roku nám přijeli zpestřit
studenti Církevního gymnázia v Plzni. Připravili si
hru Járy Cimrmana České nebe. Tato hra nese stopy
inteligentního humoru trefujícího se do známých
osobností české historie. Úvodem samozřejmě
nesměl chybět tradiční seminář, tentokrát ve složení
přednášejících - Miroslav Falkenauer, David Běle
a Michal Široký. Nejen, že nám představili některé
Cimrmanovo skvělé vynálezy např. živou kopírku, ale
seznámili nás i s velkým množstvím historických faktů.
A o co jde v samotné hře? Nebeská komise
složená z největších postav české historie rozhoduje
o tom, kdo může z očistce do nebe. Diváci sledují
diskuze mezi Svatým Václavem a Karlem Havlíčkem

Borovským, do kterých vtipně vstupuje babička Boženy
Němcové. Všichni jistě poznali Praotce Čecha, který je
v nebi nejdéle a tak je mu odpuštěn občasný vrtoch.
Největším zdrojem humoru se zdá být upálení Jana
Husa. Češtinář Jan Ámos Komenský také zaujímá své
čestné místo v komisi a Miroslav Tyrš debaty osvěží
svými hodinami tělocviku. Na přetřes přijde i zrádce
národa Karel Sabina, autorky podvržených rukopisů
Hanka s Lindou. Do toho propukne I. světová válka a
Radecký si stěžuje na české dezertéry. A novým českým
králem bude Tomáš Haryk Masařík.
Hra ani herci nezklamali a doufám, že ani herce
nezklamalo všerubské obecenstvo. Těšíme se na další
podobné kulturní zážitky.
Viola Pešková

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Vážení čtenáři,
ráda bych vás v krátkém příspěvku seznámila
s děním v naší organizaci. Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Město Touškov poskytuje
terénní pečovatelskou službu osobám v nepříznivé
sociální situaci. Za našimi klienty docházíme do jejich

domácností a pomáháme jim s úkony, které již sami
nezvládnou. Poskytujeme úkony péče o vlastní osobu
(např. pomoc s hygienou, s pohybem po domácnosti,
s oblékáním a svlékáním, pomoc při přesunu z a na
vozík, apod.), dále zajišťujeme stravu (buď dovozem
obědů, nebo přípravou jídla), pomáháme se zajištěním
chodu domácnosti (pomoc s úklidem, praním prádla,
ale také např. nabízíme pomoc při topení v kamnech).
Našim klientům také zajišťujeme nákupy nebo
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klienti zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou
zvyklí, obklopeni svou rodinou, známými, sousedy, a
nemusejí odcházet do pobytových zařízení.
V posledních letech se povědomí o pečovatelské
službě značně rozšířilo. Pečovatelská služba již není
vnímána pouze jako dovoz obědů, ale naši klienti čím
dál více využívají širokou škálu služeb, které nabízíme.
Mimo skutečnost, že
naše služby poskytujeme ve
vysoké kvalitě a s empatickým
přístupem ke všem klientům,
snažíme se službě přidat také
něco navíc. Již dlouho v naší
organizaci funguje projekt
„Plníme vaše nevyslovená
přání“. V rámci tohoto projektu
se snažíme dle našich možností
klientům splnit taková přání,
která se možná bojí vyslovit
nebo s nimi nechtějí obtěžovat
své okolí. Někdo si například
přeje sehnat starou knihu v antikvariátu, někdo by
měl rád doma konkrétní hrneček, někdo by rád viděl
starého známého, se kterým se dlouho nepotkal. Právě
tyto „maličkosti“ činí život veselejší a my se snažíme
v tomto ohledu vyjít klientům vstříc.
Pro naše klienty také pořádáme během roku
různé akce, ať už se jedná o setkání při příležitosti
MDŽ, pálení čarodějnic, pouti nebo „jen“ prosté
opékání buřtů. Každá z těchto událostí se vždy setká
s pozitivními ohlasy, klienti pečovatelské služby rádi
stráví chvíle v příjemné společnosti a těší se na další
akce, které pro ně budou připraveny.
Přeji všem čtenářům příjemně strávený podzim.
Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko
Více informací o naší organizaci a službách, které
poskytuje, najdete na našich webových stránkách www.
pecovatelskasluzba.cz, na našem facebookovém profilu nebo
na telefonu 774 483 702.
Vážení čtenáři,
za organizaci bych se ráda podělila o náš velký
úspěch, za kterým se skrývá občanská odpovědnost
našich pracovníků. Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město Touškov získalo za rok
2015 ocenění - 1. místo v kategorii veřejného sektoru.
V loňském roce jsme se umístili na 3. místě.
Ocenění převzala dne 21. 6. 2016 od hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse ředitelka organizace
Lenka Šeflová a za zřizovatele příspěvkové organizace
CPOS Město Touškov starostka Iveta Zajíčková.
Jsem opravdu pyšná na pracovníky naší
organizace; jsou si vědomi, že naše činnost má
dopad na své okolí. Respektujeme základní principy
společenské odpovědnosti, dobrovolnost činnosti nad
rámec legislativy, transparentnost a důvěryhodnost,
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zohledňujeme potřeby zainteresovaných stran,
komplexnost, průběžnost a dlouhodobost.
Jsme zároveň velmi rádi, že i sociální služby
získávají takto významné ocenění. Dokážeme působit
na trhu kvalitně, odpovědně a splnit přísné požadavky
stejně jako firmy v podnikatelském sektoru.
Město Touškov získalo v Plzeňském kraji
důvěru. Za nejsilnější stránku organizace byla
hodnotiteli označena sociální
odpovědnost a každodenní
práce pracovníků organizace.
Velice
si
vážím
hodnocení od hodnotitelů,
zejména za milá a povzbuzující
slova hejtmana Plzeňského
kraje
Václava
Šlajse
a
místopředsedy pro strategii
NPK Doc. Ing. Zdenka
Vorlíčka.
CSc.
Obrovské
poděkování patří pracovnímu
týmu
organizace,
nejen,
že
poskytované
úkony
pečovatelské služby jsou poskytovány v požadované
kvalitě, ale je vykonávána řada věcí nad rámec pracovní
náplně, pracovní doby a povinností. Lednová kontrola
MPSV kvalitu po řadě komplikací a podání připomínek
vůči zaslané inspekční zprávě, nakonec potvrdila.
Děkuji také zřizovateli za skvělou spolupráci, podporu
a sounáležitost. Děkuji všem uživatelům za využívání
našich služeb a zpětné hodnocení Spokojenosti.
Dotazník lze najít na našich webových stránkách.
Přeji všem krásný zbytek léta, hodně zdraví a
spokojenosti.
Lenka Šeflová
ředitelka
Projekt DRAHOKAMY ČASU - Životní příběh
člověka a jeho jedinečnost je hlavní podstatou nového
projektu CPOS Město Touškov.
Sledujeme hledisko společenské. Zachytíme
životní příběh člověka, jeho minulost a budeme hledat
poselství pro naše děti a naši budoucnost. Projektem
chceme ještě více rozvíjet tyto dvě oblasti našich aktivit
– propagaci a informovanost a zkvalitňování služeb,
a tím zvýšit spokojenost klientů a upevnit pozici v
konkurenčním prostředí.
Jedná se o sérii natočených rozhovorů a
zavzpomínání našich klientů kolem 80 a více let. Během
jejich poutavého vyprávění se tak dozvídáme mnoho
zajímavých věcí a zkušeností z jejich života.
Přínos projektu
Projekt přispěje k informovanosti a vztahovému
propojení jednotlivých pracovníků org., což povede ke
vzájemnému porozumění a skutečné spolupráci a ne jen
k formálnímu plnění povinností. Zkvalitňováním našich
služeb, zvyšováním pozitivního vnímání veřejnosti
o naší org., zlepšováním spolupráce a navazováním
nových partnerství očekáváme upevnění naší pozice
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v konkurenčním prostředí. Projektem reagujeme na
některé potřeby našich klientů; zároveň užší kontakt s
klienty během projektu nám umožní blíže poznat jejich
další potřeby, což napomůže ke zkvalitnění našich
služeb.
Doufáme ve zvýšení
povědomí
veřejnosti
o
naší organizaci a zvýšení
pozitivního vnímání veřejnosti
o našich službách. Doufáme,
že projekt přispěje k získání
nových zákazníků.
Natočený Drahokam
času (spot) bude využit rovněž pro spolupráci se
základními školami v rámci besed na téma stáří: Životní
poselství člověka, jeho jedinečnost.
Realizaci spotu zajišťuje: http://no-limit-studio.
cz/. Za významnou pomoc s realizací CPOS Město
Touškov děkuje Petru Svobodovi, Janu Rousovi,
Veronice Šlajsové, moderátorovi panu Prokšovi a všem
dalším členům týmu. Významné poděkování také patří
pečovatelkám z obce.
1. díl – pan Václav Ekstein, obec Tlučná
Pan Václav moc rád konverzuje a vzpomíná
na to, co ve svém životě prožil. V našem Domě s
pečovatelskou službou v obci Tlučná žije již řadu let.
Letos oslavil 91. narozeniny. Velmi jej potěšilo, že
získal možnost stát se naším prvním klientem, s kterým
Vítání občánků
Slavnostní přivítání nových občánků do našeho
města proběhlo jako každoročně v červnu na Městském
úřadě ve Všerubech. Z dvaceti pozvaných se dostavilo
devatenáct rodičů se svými malými ratolestmi. Jen
malý Matyášek se nemohl zúčastnit, protože byl
bohužel nemocný. Přišli i babičky a dědečkové,
sourozenci a nejbližší příbuzní. K příjemné atmosféře
přispěly svým vystoupením i dětičky z mateřské školy
pod vedením paní učitelky Pražmové. Pan starosta

byl natočen spot Drahokamy času.   Pan Václav měl
opravdu pestrý život.
Se svou paní dne 15. 9. 2015 oslavili 70 let
společného manželství. Pan Václav v Drahokamu
času předal poselství pro
budoucí generace: moudrost,
těžkosti a radosti doby minulé
v porovnání s tím, jak se žije
dnes.
2. díl – paní Libuše Mikutová,
obec Žihle
V druhém díle nového
pořadu nám svůj životní příběh sdělí paní Libuše
Mikutová ze Žihelska. Neobyčejná žena s těžkým
životním údělem matky, babičky a prababičky. Je
zde zachyceno silné rodinné pouto. Paní Mikutová
je naší čerstvou absolventkou Univerzity třetího
věku. Spolu s naší druhou klientkou paní Jiřinou
Pirnerovou a dalšími zájemci trávili tři společné roky
studiem vybraných témat. Studium bylo po zdárném
absolvování slavnostně zakončeno promocí v květnu
v aule České zemědělské univerzity v Praze. Během
tří let se paní Libuška dozvěděla mnoho zajímavého o
tématech, které jí byly celý život blízké.
Prezentace Drahokamů času proběhla na akci, kterou
pořádalo město Město Touškov - Senior Fest v Městě
Touškově dne 18. 9. 2016.

přivítal tyto malé občánky: Samantu Nolčovou, Radka
Kristla, Petra Holovského, Nikolu Hausnerovou, Jana
Waltera, Václava Mráze, Helenu Kučerovou, Ellenu
Milu Selzer, Dominika Duffka, Terezu Cikánovou, Jana
Budáka, Annu Pospěchovou, Natálii Švecovou, Adinu
Wegerovou, Kateřinu Tyrovou, Rozálii Baumovou,
Veroniku Baumovou, Veroniku Machovou a Václava
Opatrného.
								
Soňa Hyrátová

Město Všeruby vás zve na tradiční

Svatomartinské slavnosti

na náměstí dne 12. listopadu od 11:00 hod
Program :
žehnání Svatomartinského vína
Brouček – cimbálovka, lidové písně
scénka – tentokrát trochu jinak
Armstrong – skvělá kapela hrající swing
Strašlivá podívaná – oblíbená kapela historického folku
Isara – folková kapela z Plzně
zpívaná – již tradiční „dojezd“ slavností pod stany na náměstí
Během slavností tradiční jarmark s klasickými řemesly i klasickými pochutinami
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

SLUHA DVOU PÁNŮ
pro vás sehraje divadelní spolek Jezírko

4. listopadu od 19:00
Komedie Carla Goldoniho plná humoru a nečekaných situací,
se odehrává v Itálii a dělá svým divákům radost již od roku 1745.
Tato hra patří mezi nejlepší divadelní komedie, které kdy spatřily
světlo světa. V provedení souboru Jezírko, mimochodem letos
slavícího 100 let své existence, se můžeme těšit na opravdu
kvalitní a veselé představení vhodné i pro mladšího diváka.
Vstupné 80,-Kč
Vstupenky zakoupené v předprodeji (u Bělů, v Arbu a pizzerii) jdou do slosování.

z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Musíme zastavit likvidaci českých chovů!
Právě probíhající agrární krize a postupná
likvidace živočišné výroby, která nabírá
alarmujících rozměrů, se dotýká přímo a nepřímo
nás všech, tedy i obyvatel Plzně severu. Musíme
si vážně uvědomit, že právě a hlavně živočišná
výroba nejen že
pomáhá vytvářet
pracovní místa,
a tím pomáhá
rozvíjet život na venkově, má ale také přímý vliv
na kvalitu půdy, například její schopnost zadržet
vodu v krajině. To se následně projeví v ještě
nižší konkurenceschopnosti našeho zemědělství.
Průvodním jevem likvidace živočišné výroby
jsou pak eroze půdy a sucha následovaná
povodněmi z nedostatku organické hmoty na
polích. A to nelze nadále přehlížet, naopak
je zapotřebí urychleně jednat. Jako poslanec
zvolený za Plzeňský kraj a praktikující zemědělec

v rámci Zemědělské výroby Milknatur v Líních
nedaleko Plzně nemohu jen tak nečině přihlížet
na tuto dramaticky se zhoršující situaci v rámci
konkurenceschopnosti českého zemědělství. V
této věci jsem interpeloval ministra zemědělství,
a chtěl jsem od něho jasnou odpověď, co hodlá
v této záležitosti agrární krize dělat. Hned v
úvodu jsem připomněl některá fakta z vládního
prohlášení.
Například v bodě 3. 9 odst. 1 se píše: „Vláda
vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti
České republiky v základních zemědělských
komoditách.....
Vláda
bude
zvyšovat
konkurenceschopnost českého zemědělství a
potravinářství. Posílí a podpoří především oblast
živočišné výroby.“ Nebo v bodu 3.9 odst. 5 se zase
říká: „Vláda bude hájit zrovnoprávnění postavení
českých zemědělců a potravinářů v rámci
Evropské unie a zajistí kontinuitu poskytování
národních podpor a znovuzavedení zelené nafty
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i pro živočišnou výrobu.“ Dnes ale vidíme, že reálná
situace se po dvou a půl letech nejen že se nezlepšila,
ale naopak se dramaticky zhoršuje každým dnem.
Podmínky českých zemědělců jsou diametrálně odlišné
od okolních zemí. Chovatelé skotu se rozmýšlí, zda
stáda zlikvidovat už teď, nebo za několik měsíců. A to
má být ta cesta k uvedenému strukturálně vyváženému
zemědělství? To je ona podpora živočišné výroby?
Chtěl jsem od pana ministra jasnou odpověď, co hodlá
dělat, aby se dostálo vládnímu prohlášení a koaliční
smlouvě a jaké plánuje kroky k tomu, aby se likvidace
českých chovů zastavila, alespoň. Jinými slovy, kdy se
konečně přejde od slov k činům. Konkurenceschopnost
a soběstačnost se, ať se nám to libí nebo ne, zhoršuje.

Chovatelé dojného skotu k dnešnímu dni prodělávají
7 mld. Je odhad, že za tento rok budou v propadu asi
11 mld. Tím chci jen říct, že podpora ve výši je 1,5 mld.
versus 11 mld. je opravdu jen kosmetická. A pokud se
bavíme o suchu, tak například polští zemědělci měli
vyplaceny kompenzace za sucho minulý rok v říjnu,
v listopadu. My jsme za sucho nedostali ještě ani
korunu. Vím, že je tam teď připraven balíček, který už
je procesován. Situace je ale taková, že my peníze
dostaneme zhruba o rok déle než polští zemědělci. A to
je opět ta konkurenceschopnost.
Pavel Šrámek
poslanec zvolený za Plzeňský kraj
spolumajitel Zemědělské výroby Milknatur

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:
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: Falkenaurj@seznam.cz
Václav Menčík - nabízí projektování v oboru elektro - rozvody NN, EZS, EPS a kamerové systémy, tel:
606613057
Jarda Frána - revize prodej a servis hasících přístrojů a požárních zařízení - mobil 724 181 189

Pozvánky na budoucí akce
Všerubský šikula – 2. 10. 2016 od 13:00 hod – pořádají ProVšeruby – areál fotbalového hřiště
Všerubská drakiáda – začátek listopadu 2016 (termín bude upřesněn) – pořádají ProVšeruby
Divadelní představení „Sluha dvou pánů“ – 4. 11. 2016 od 19:00 hod v kinosále, hraje Divadelní spolek
Jezírko
Svatomartinské slavnosti – 12. 11. 2016 – pořádá město Všeruby – od 11:00 hod na náměstí
Lampionový průvod – listopad 2016 (termín bude upřesněn) – pořádají ProVšeruby
Vypouštění balonků s přáními Ježíškovi – prosinec 2016 (termín bude upřesněn) – pořádají 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.

ROČNÍK VI, číslo 3/2016

cz a další vydání Všerubských listů Vám bude doručeno
přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 30. 11. 2016,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na 16.
12. 2016.
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