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Fotografie: SK Všeruby - žáci na soustředění (1. 4. 2017, autor Jiří Balvín), Všerubští velikonoční koledníci (17. 4. 2017, Kateřina Červenková), Všerubská šlápota (1. 5. 2017, Viola Pešková), Maškarní bál v hasičárně (4. 3. 2017, Viola Pešková), Den Země v ZŠ (21. 4. 2017, archiv ZŠ),
Velikonoční tvoření (14. 4. 2017, Václav Červenka), čarodějnice v MŠ
(duben 2017, foto Silvie Pražmová)
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Slovo starosty
Vážení� spoluobčané, dámy a pánové.
Jaro je za námi a kráčí�me vstří�c létu. Přeji
nám všem léto teplé, ale také s vláhou, kterou všichni
potřebujeme.
Na školách probí�hají� poslední� klasifikace a tak
Vám všem, kterých se to týká, přeji hodně úspěchů.
Je za námi mnoho společných akcí�. Začali
jsme masopustem, pokračovali Velikonocemi,
městskými slavnostmi a už za sebou máme i
pouť. Je bezesporu znát, že stánkový prodej
je na ústupu. Obzvlášť se to projevilo o pouti.
Elektronická evidence tržeb tomuto druhu
prodeje pří�liš nepřeje. I tak se povedlo na
městské slavnosti zajistit, co bylo třeba. Jak se
zmí�něné akce lí�bili Vám občanům a hostům musí�te
posoudit sami.
Chci Vás informovat o tom, že projekt na
dostavbu kulturní�ho domu by měl být hotov za 5 týdnů,
potom proběhnou všechny ří�zení� okolo stavební�ho
povolení� a výběrové ří�zení� na dodavatelskou firmu.

Snad to vše vyří�dí�me do konce letošní�ho roku, abychom
mohli začí�t s dostavbou.
Letos nás čeká oprava kanálů a silnice na
náměstí�, oprava silnice do Chrančovic a větší� oprava
silnice do Radimovic. Budeme také pracovat na
klenovické cestě k chatám a na mí�stní� komunikaci
do Chrástova. Prosí�m všechny, které touto činností�
omezí�me, aby byli trpěliví�.
Na podzim náš čekají� Martinské slavnosti, které
pořádá Město Všeruby ve spolupráci s občanským
sdružení�m Racek Davida Běleho a samozřejmě našich
hasičů. Termí�n slavností� je 11. 11. 2017 a účast přislí�bil
emeritní� biskup Mons. František Radkovský, který
odslouží� poutní� mši svatou.
Podzim je ale ještě daleko a náš čeká celé léto,
doba prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem mnoho
sluneční�ch dní�, zasloužený odpočinek a hodně zdraví�.
								
Michal Vaněk
starosta města

Ze zasedání zastupitelstva 22. května 2017
Po obvyklých formalitách a přečtení� zprávy o
činnosti rady projednalo zastupitelstvo rozpočtová
opatření� č. 2, 3 a 4. Jednalo se o veskrze provozní�
přesuny peněz. Za zmí�nku stojí� 135.000,- Kč, které
uvolnili zastupitelé na nákup zametací�ho kartáče na
náš malý traktor, 250.000,- Kč na projekt na dokončení�
kulturní�ho domu a navýšení� peněz na bezbariérové
úpravy budovy základní� školy za 790.000,- Kč.
V pří�jmech zaujalo 105.000,- Kč od úřadu práce na
veřejně prospěšné práce a 102.000,- Kč dotace od
státu na výkon sociální� práce. Rozdí�ly jsou uhrazeny
z rezervy rozpočtu.
Zastupitelé pak schválili Závěrečný účet
územní�ho správní�ho celku Všeruby a účetní� uzávěrku
2016. Na něm bylo nejzají�mavější�, že původně
plánovaný schodkový rozpočet loňského roku nakonec
skončil – dí�ky vyšší�m výběrům daní� a menší�m útratám
– jako přebytkový. Přezkoumání� hospodaření� města
provedené krajským úřadem proběhlo bez výhrad, za
což zaslouží� účetní� a celý úřednický aparát pochvalu.
Starosta poté informoval zastupitele, že byla
podána žádost o dotaci na MŠ� MT na „Bezbariérové
úpravy budovy základní� školy Všeruby“. Pokud město
uspěje, budou úpravy hotovy do konce r. 2017 a škola
by měla zajištěný bezbariérový pří�stup.
Hlasování�m pak potvrdili zastupitelé již delší�
dobu projednávané prodeje pozemků firmě Berger –

jedná se o 530 m2, které jsou v areálu lomu – a prodej
parcely pod bytovkou č.p. 330 a 331 majitelům bytů za
zvýhodněnou cenu 1.000,- Kč na bytovou jednotku.
Zastupitelé pak schválili záměr koupit parcelu
mezi bytovkou 355 a řadovými domky. Na pozemcí�ch,
které jsou ostudou města, by po koupi byla vybudována
parkoviště a malý parčí�k. Celková cena za parcely je
850.000,- Kč
V rámci kolaudační�ho ří�zení� nové silnice k
hřišti dochází� k bezúplatným převodům mezi Městem
Všeruby a Plzeňským krajem tak, aby silnice byla kraje
(jako silnici 3. tří�dy ji spravuje kraj) a pozemky pod
chodní�ky, aby byly města.
V bodě Různé, který přináší� obvykle aktuální�
události, se projednávaly stí�žnosti chrančovických
na kvalitu vody. Pan Micek navrhl dát vodu na rozbor
firmě, která by byla schopna navrhnout jednoduchou
úpravnu vody.
Pan starosta se potom zeptal zástupce SK
Všeruby, jak to vypadá se zakoupení�m venkovní�ho
sezení� na novou dlažbu na hřišti. Vzhledem k událostem
v českém fotbale a s tí�m spojené zastavení� všech dotací�
není� klub schopen nyní� žádných investic. Starosta
tedy navrhl zastupitelům schválit mimořádný výdaj
30.000,- Kč na nákup dvou sedací�ch setů a zastupitelé
jej schválili.
			
Miroslav Falkenauer
				
mí�stostarosta města

Ze zastupitelstva
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Zprávy z matriky
Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Adam Převor ze Všerub
Š� těpán Baum ze Všerub
Š� těpánka Kristlová z Radimovic
Vanesa Paradýsová ze Všerub
Natálie Matějí�čková z Klenovic
Matyáš Trávní�ček ze Všerub
Viktor Peřina ze Všerub

Mateřská škola

Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Josef Bouda ze Všerub
Petr Tureček ze Všerub
v pří�jemném prostředí� relaxují� a hrají� si. Spokojeni
jsme si domů odnášeli pěkné zážitky i neposedná zrnka
soli, která nám zapadla nejen do ponožek.
Na konci měsí�ce dubna slaví�me DEN ZEMĚ� ,
kdy se děti učí�, co naší� Zemi prospí�vá, co škodí� a jak
jí� můžeme pomoci. Každoročně k nám také přilétá
čarodějnická návštěva. Tentokrát přilétly hned dvě
JEŽ� IBABY, které přinesly ranec úkolů pro děti, kopu
sladkostí� a uspořádaly hostinu z hadí�ch ocásků. Chuť
k jí�dlu byla veliká, zážitky ještě větší� a radost z této
akce byla odměnou všem.

Jaro v MŠ
Dlouhá zima se nechtěla vzdát své vlády. O
to ví�c jsme se těšili na pří�chod jara a teplého počasí�.
Společně jsme vytvořili postavu paní� ZIMY, kterou jsme
slavnostně za zpěvu pí�sní� zapálili a poslali po vodě.
Chladné dny, které nás na počátku jara trápily,
jsme využili k návštěvám solní� jeskyně. Jako každým
rokem jsme jezdili do Ví�sky u Horní� Bří�zy, kde děti
Naší� tradicí� se pomalu stává také Š� LÁ� POTKA
S MAMINKOU, pořádaná ke DNI MATEK. V letošní�m
roce se na nás usmálo sluní�čko a přilákalo velikou
spoustu dětí�, maminek, tatí�nků i babiček. Moc nás těší�
zájem rodičů o tyto akce a snaží�me se je obměňovat a
zpestřovat, aby byly pří�jemné pro ně i děti. Na konci
naší� trasy, která vedla malebnou pří�rodou našeho
městečka, čekala děti odměna za splnění� všech úkolů a
dárek pro maminky, který děti vyrobily.
V průběhu května jsme se s dětmi pilně
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S pásmem pí�sniček a tanečků, tentokrát věnovaným
pohádkovým melodií�m, jsme vystoupili v sobotu 20.
května. Všichni rodiče i ostatní� obecenstvo radostně
očekávali naše výkony a odměnili nás velkým
potleskem. Děkujeme všem za účast a doufáme, že i
my jsme potěšili pří�tomné diváky, kteří� se na nás přišli
podí�vat.

Zápisy do škol
Máme za sebou zápisy do základní� a mateřské
školy na další� školní� rok. Letos se zápisy uskutečnily

Základní škola
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Jaro je v plném proudu a my si spokojeně
uží�váme pobytů v pří�rodě i her na naší� krásné zahrádce.
Společně jsme si vytvořili i malý zeleninový záhonek,
kde se s dětmi staráme o drobné rostlinky a se zájmem
pozorujeme, jak rostou.
Č� eká nás závěr školní�ho roku, spoustu výletů a
další�ch společných akcí�, na které se všichni moc těší�me.
Silvie Pražmová

v jiných termí�nech než v letech předchozí�ch. Zápisy do
první�ch tří�d základní�ch škol probí�haly během měsí�ce
dubna a zápis do mateřských škol byl určen na první�
polovinu května.
Z naší� mateřské školy se z 21 dětí� stanou od září�
noví� prvňáčci. Věří�me, že si radostně užijí� čas prázdnin
a s chutí� nastoupí� v září� do školy, kde jim začne další�
nová etapa jejich života. Na jejich mí�sto jsme přijali
nové děti za spádové oblasti a děti z další�ch okolní�ch
obcí�.
Kapacita školky bude opět plně naplněna.
Provoz v mateřské škole bude o hlavní�ch prázdninách
ještě v červenci. Pak se všichni těší�me na hezké léto,
abychom načerpali dost sil do práce v další�m školní�m
roce a všem přejeme krásné zážitky z dovolených.
Jana Růžková

Výuka bruslení� ZŠ� Všeruby
Ve školní�m roce 2016/17 vedení� školy žákům již tradičně nabí�dlo výuku bruslení�, o kterou byl mezi dětmi
velký zájem. Výuka probí�hala od listopadu 2016 až do ledna 2017 ve čtyřech termí�nech pro 1. i 2. stupeň ZŠ� a MŠ�
na zimní�m stadionu Třemošná.
Výuky se zúčastnili žáci všech roční�ků pod vedení�m vyučují�cí�ch a dětí� MŠ� pod vedení�m lektorky, která
je hravou formou seznamovala se základy bruslení�. Ž� áci 1. až 9. tří�dy navštěvovali zimní� stadion ve stří�davých
termí�nech pro 1. a 2. stupeň. Učitelé žáky podle věku a dovedností� formovali do skupin, žáky učili správné technice
bruslení�, zapojovali je do pohybových a závodivých her a organizovali dle zájmu žáků drobné turnaje v lední�m
hokeji.
Bruslení� mělo velký úspěch, zájem dětí� i rodičů byl vysoký a škola bude ve výuce v další�ch letech pokračovat.
Marcela Hadačová

Den Země ve Všerubech
S myšlenkou upozornit na stále zhoršují�cí� se stav životní�ho prostředí� a zároveň vzdělávat všechny
lidi naší� planety v oblasti environmentální� výchovy přišel v roce 1970 americký senátor Gaylord Nelson. Ten
pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací� série protestní�ch setkání� a výukových
programů zaměřených na ekologii. Tehdy v USA ještě neexistovaly zákony na ochranu ovzduší� a vod, dokonce
ani zákon o ohrožených živočišných druzí�ch. V následují�cí�ch letech se iniciativa Dne Země ší�řila i do zahraničí�.
V současnosti slaví� tento svátek 175 zemí� celého světa, a to 22. dubna.
Letošní� Den Země byl věnován odpadům a nakládání�m s nimi, a tak se zrodil nápad přimět žáky 2.
stupně základní� školy ve Všerubech uvažovat o životní�m prostředí�, hlavně v jejich nejbližší�m okolí�. Pojďme
posbí�rat odpadky. Takový velký jarní� úklid! Ž� áci i jejich rodiče v naprosté většině s akcí� souhlasili. Ve spolupráci
s městským úřadem byly rozděleny sektory sběru a dobrovolný úklid Všerub byl dokonce zaregistrován na
webových stránkách www.denzeme.cz. Nezbývalo než navléci rukavice a jí�t uklí�zet.
Š� está tří�da sbí�rala odpad v okolí� školy a mezi rodinnými domky ve směru na Kokořov. Ž� áci sedmé tří�dy
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došli přes náměstí� až k Hadí� studánce a kostelu sv. Martina. Osmáci uklidili lokalitu kolem hřiště a zahradnictví�,
včetně pří�stupného koryta potoka. Samotné náměstí� Všerub, prostředí� kolem bytových domů a zahrádek měla na
starost devátá tří�da. Celkem žáci odpadky naplnili třicet stodvacetilitrových pytlů, největší� podí�l měly plastové
lahve od nápojů. Ale nechyběly ani vratné lahve, obaly od sladkostí�, krabičky od cigaret, dí�ly z aut a několik
pneumatik.
Všichni ze základní� školy věří�me, že nám uklizené Všeruby vydrží� co nejdéle.
Lenka Machuldová

Děkuji všem žákům a učitelům, kteří� se úklidové akce zúčastnili a vykonali záslužnou práci. Všichni máme
rádi pří�jemné prostředí� bez odpadků a špí�ny. O to je nepochopitelnější�, že několik týdnů po Dni Země bylo hřiště
u školy, které je určeno pro všechny, kteří� si chtějí� zasportovat, opět poseto nedopalky od cigaret, krabičkami
a plastovými lahvemi. Patrně se několik „sportovců“ potřebuje předvést, protože doma by se takto chovat jistě
nedovolili. Znepří�jemňují� tí�m výuku tělesné výchovy školní�m dětem a všem ostatní�m slušným lidem, kteří� na
hřiště chodí� hrát kopanou, nohejbal nebo tenis.
Jaroslav Cafourek
Lyžařský výcvik
K všeobecné spokojenosti se po roční� pauze
opět uskutečnil lyžařský výcvik žáků druhého stupně.
Protože naše letité útočiště penzion Sládek předělává

nový majitel na rekreační� byty, byli jsme nuceni se letos
přesunout na ještě lepší� adresu a sice do legendární�ho
hotelu Sirotek. Sněhové podmí�nky nám přály,
předpověď počasí� už méně. Po pondělní�m dopolední�m

pří�jezdu a obědě jsme vyrazili na sjezdovku pod
hotel na rozježdění� a následné rozdělení� do družstev.
S blí�ží�cí�m se večerem se obloha hrozivě zatáhla a po
setmění� začalo vydatně pršet. Pršelo i ráno a po celý
den. Ú�měrně s klesají�cí� náladou se snižovala i výška
sněhové pokrývky. Ve středu ráno konečně pršet
přestalo a deset statečných vyrazilo na sjezdovky na
Š� pičáku, které byly i přes nepří�zeň počasí� ve velmi
dobrém stavu. Využili jsme situace a dopoledne jsme
protáhli, i když začalo opět pršet. Odpoledne nás
tradičně navští�vil profesionální� člen Horské služby
Š� umava. Bylo tedy dost času na usušení� promočených
bund a oteplovaček. Poslední� dva dny nás probouzela
jasná obloha a lyžování� jsme si řádně užili. Jako každý
rok se ostří�lení� borci mí�rně zdokonalili, ale největší�
pokrok udělali začáteční�ci. Za to jim patří� obdiv.
V pří�ští�m školní�m roce se kurz uskuteční� opět v Sirotku
a doufám, že se naplní� zájemci o tento krásný sport
Jaroslav Cafourek

Návštěva Environmentálního centra Krsy
V třetí�m květnovém týdnu se uskutečnila
exkurze do Environmentální�ho centra v Krsech. Ve
dvou dnech se tam vystří�dali žáci čtvrté tří�dy, páté
tří�dy (17. 5. 2017) a šesté se sedmou tří�dou (18.
5. 2017). Ž� áci pracovali vždy ve dvou skupinách,
které se stří�daly na jednotlivých stanoviští�ch. Teplé
a slunečné počasí� umožnilo plnit některé úkoly na
mí�stní� zahradě. Vyzkoušeli si napří�klad zdatnost
svých smyslů, konkrétně svého čichu při poznávání�
nejrůznější�ch vůní� (skořice, čokolády, pepře,
rozmarýnu) nebo hmatu, kdy poslepu rozpoznávali
předměty vylosované z koší�ku. Součástí� návštěvy
byla nejen prohlí�dka vystavených exponátů
(napří�klad lišejní�ků, hub, rostlin, ptačí�ch per nebo
svlečky korálovky) ale také seznámení� s postupem
budování� centra. V laboratoři si žáci prohlédli pod
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mikroskopy trvalé preparáty červených krvinek či octomilky. K dispozici měli mnoho didaktických pomůcek,
z nichž žáky nejví�ce upoutalo interaktivní� pí�skoviště, pomocí� kterého si zopakovali nejrůznější� typy krajin kolem
nás. Sami si pak vyzkoušeli vytvořit vlastní� sopečnou krajinu.
Pro 1. stupeň byla k výše zmí�něným tématům připravena i procházka do lesa. Po skončení� návštěvy
environmentální�ho centra odešli žáci 4. a 5. roční�ku do nedalekého lesa, kde zástupci společnosti Lesy Č� R pro
žáky připravili výukový program na téma ekosystém lesa. Ž� áci si pří�mo v lese ověřili znalosti, které zí�skali ve
škole a dozvěděli se spoustu nových informací�. Zjistili, jací� škůdci se v našich lesí�ch vyskytují�, jak se s nimi snaží�
vyrovnat les sám a jak mu v tom člověk pomáhá. Zopakovali si lesní� živočichy, vyvodili mí�sta jejich výskytu,
dozvěděli se spoustu zají�mavostí� z jejich života i to, jak si jejich výskytu v lese všimnout. Viděli ukázku parohů.
S pomocí� lesní�ků zhodnotili zásahy člověka do pří�rody i důvody, které k tomu člověka vedou. Na závěr programu
obdrželi spoustu drobných dárečků.
Ž� áci 2. stupně celou návštěvu zakončili skupinovým kví�zem a pohybovou hrou na zahradě. V těchto
skupinových hrách šlo o propojení� zí�skaných informací� a spolupráci mezi spolužáky. Takto připravený program
byl pro žáky 1. i 2. stupně pří�jemně stráveným dnem doplněným o zají�mavé aktivity.
Petra Hajšmanová, Iva Vébrová
Poselství míst druhé světové války
Učivo o druhé světové válce bývá nejen u žáků
tí�m nejoblí�benější�m. Už od 6. tří�dy se děti ptají�, kdy se
bude probí�rat válka. Válek bylo v dějinách nespočet, ale
je zají�má ta „největší�“, druhá světová. Přiznám se, že i
já ráda dětem přibližuji období� 30. a 40. let minulého
století�. Přesto nás každého na tomto tématu láká něco
jiného. Ž� áci se až do 9. tří�dy těší� na vyprávění� o velkých
bitvách,
tisí�covkách
mrtvých, o prolité krvi,
holocaustu a tajných
Hitlerových zbraní�ch.
Nelze se tomu divit,
vždyť kolik knih a
televizní�ch
pořadů
nabí�zí�
obdobné
napí�navé
pří�běhy
druhé světové války.
Ale v 9. tří�dě, kdy
už konečně dojde
na popis osudů lidí�
v Protektorátu Č� echy
a Morava a potažmo
v celé Evropě, je
krásné vidět, jak se pohled dětí� na válku jako takovou
změní�. Jako kdyby až při výkladu o té, pro nás, poslední�
válce jejich mládí� pochopilo, jakým soužení�m si
všichni museli projí�t. Najednou obdivují� hrdiny, kteří�
zlikvidovali korunní�ho prince třetí� ří�še Reinharda
Heydricha. Zahánějí� představu o krutých výsleší�ch na

Školní výlet
Na školní� výlet na hrad a zámek Klenová a do Klatov
se v úterý 23. května vypravili žáci 1., 2., 3. a 4. roční�ku
naší� školy.
V Klenové nás průvodce provedl nejdří�ve zámkem
a poté podal zají�mavé informace o historii hradu. Děti
nejví�ce zaujala hladomorna a hradní� „lednice“. Z věže
hradu byl nádherný výhled do celého okolí�, protože

gestapu. Soucí�tí� s lidmi, kteří� museli projí�t peklem
koncentrační�ch táborů a opakovaně se ptají�, jak se něco
takového mohlo stát. Hodiny věnované druhé světové
válce jsou plné nejen informací�, ale i emocí�. V žácí�ch se
upevňují� mravní� hodnoty, a proto jsou tyto dějepisné
hodiny důležité. Naví�c existuje mnoho mí�st, kam se
s žáky vypravit na exkurzi, aby se jejich znalosti ještě
ví�ce prohloubily.
Letos v únoru jsme se vydali do bývalého sí�dla
pražského gestapa, Pečkova paláce. V Armádní�m muzeu
na Ž� ižkově si žáci mohli prohlédnout zbraně a výstroj
nejen z období� protektorátu. Zřejmě nejpůsobivější�
z celé exkurze byla návštěva krypty pravoslavného
kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde zahynuli
parašutisté, kteří� spáchali atentát na zastupují�cí�ho
ří�šského protektora Reinharda Heydricha. O dva měsí�ce
později jsme s 9. a 7. tří�dou vyjeli do koncentrační�ho
tábora Flossenbürg v sousední�m Německu. Během
let 1938 až 1945 jí�m prošlo 100 000 lidí�. Ačkoliv se
jednalo o pracovní� koncentrační� tábor, zahynulo zde
kvůli nelidským životní�m podmí�nkám přes 30 tisí�c lidí�.
Nejmladší� vězeň byl stejně starý jako žáci 9. tří�dy.
Možná by někdo mohl namí�tnout, že se děti
nemají� brát do takových mí�st a vůbec by měly být
chráněny před drsnou realitou zmiňované doby. Ale
všichni, kteří� přežili ať už jakékoliv bezpráví�, se shodují�
na tom, že je potřeba další� a další� generace o všem
informovat a vzdělávat. Protože, kdo nezná své dějiny,
bude nucen je proží�t znovu.
Lenka Machuldová

počasí� nám velmi přálo, a také na město Klatovy, které
jsme později navští�vili.
V Klatovech jsme nejdří�ve stoupali po 226 schodech
na Č� ernou věž, pak navští�vili Vlastivědné muzeum a
v neposlední� řadě i klatovské katakomby, které děti
nejví�ce zaujaly.
Výlet se nám vydařil, protože jsme si přivezli spoustu
nevšední�ch zážitků.
Lada Dyková
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SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby
Přeji všem čtenářům pěkné
S nástupem léta opět začí�náme
všichni
grilovat,
pří�padně
opékat uzeniny na ohni, proto
prosí�m všechny spoluobčany o
zvýšenou opatrnost při uží�vání�
otevřeného ohně. Jistě není�
vaší�m cí�lem pří�jemně strávené
odpoledne či večer zakončit
několikahodinovým
zásahem
hasičů při požáru.
V průběhu jara vyjí�žděla
zásahová jednotka pouze jednou
30. dubna do Lí�šťan na hlášený
požár bytu, který se nakonec
změnil „pouze“ na spálenou
večeři na plotně. Nájemní�k, který se
v bytě nadýchal kouře, byl předán ZZS
k ošetření�.
Mladí� hasiči se od února
zúčastnili šesti soutěží�. V únoru to byl
zimní� závod v Oboře, kde v kategorii
mladší�ch startovalo 33 hlí�dek. Béčko
skončilo na 19. mí�stě, Á� čko dí�ky
chybám ve střelbě a hodu granátem
zí�skalo bramborovou medaili. Závod
požárnické všestrannosti O pohár SDH
Ú�něšov byl se čtyřiceti šesti hlí�dkami
v mladší� kategorii zatí�m letošní�m
nejnavští�venější�m závodem. Béčko
zí�skalo 17. mí�sto, Á� čko vybojovalo

letní�

dny.

v silné konkurenci stří�brné medaile. Konec dubna
je ve znamení� útoků dle mezinárodní�ch pravidel,
které pořádají� manětí�nští� hasiči.
Letos jsme si opravdu užili
aprí�lové počasí�, v průběhu dne
se vystří�dalo vše - od sluneční�ho
svitu přes déšť, ví�tr až po sněžení�.
Na výkonu závodní�ků se to však
neodrazilo, v konkurenci dvaceti
jedna družstev skončilo Béčko
na 13. mí�stě a Á� čko zí�skalo
bronzové medaile. V neděli 8.
května se konal Globus Cup soutěž v požární�ch útocí�ch - již
několik let poprvé v sezoně. Dí�ky
změnám v sestavě pro nemoc se
nám moc nedařilo. Béčko skončilo
na 23. mí�stě, Á� čko na mí�stě 18. z 25
zúčastněných družstev. O poznání� lépe
se dařilo na zatí�m poslední� pohárové
soutěži v Horní�m Hradišti. Ze Všerub
se zúčastnilo pouze Á� čko a vybojovalo
2. mí�sto z dvaceti jedna zúčastněných
družstev. V průběžném pořadí� Poháru
okresní� odborné rady mládeže, kde
zbývají� již jen tři závody, je Á� čko na 2.
mí�stě.
Chtěl bych touto cestou omluvit
absenci občerstvovací�ho stánku na
městských slavnostech. Ve stejném
termí�nu, tj. 20. a 21. května, se mladí�
hasiči účastnili okresní�ho kola hry
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Plamen v Ž� ichlicí�ch. A jelikož je povinností� každého
sboru dodat rozhodčí� a další� pracovní�ky soutěže,
nebyli jsme již schopni zajistit stánek na městských
slavnostech v rozsahu, na jaký jste od nás zvyklí�.
Nutno dodat, že mladí� hasiči svým výkonem dokázali,
že účast na soutěži byla správnou cestou pro náš sbor.
Do sobotní�ho klání� nastupovali z šestého mí�sta po
podzimní�m kole. V průběhu ví�kendu je čekali čtyři
disciplí�ny. Š� tafeta 4 x 60 metrů – 4. mí�sto, útok CTIF – 3.
mí�sto, štafeta CTIF – 4. mí�sto a požární� útok – 4. mí�sto
při celkovém součtu znamenali 3. mí�sto v okresní�m kole
ze třiceti zúčastněných družstev. V soutěži jednotlivců
zí�skala Lenka Baumová 4. mí�sto v kategorii mladší�ch
dí�vek.
Z kulturní�ch akcí� se sbor dobrovolných

hasičů podí�lel na pořádání� Maškarní�ho bálu,
posezení� s Václavem Ž� ákovcem, pří�pravě a stavění�
máje a X. roční�ku Všerubské šlápoty. 7. května jsme
spolupracovali na zajištění� XV. roční�ku Memoriálu
Vendulky Fránové v Plzni na Košutce. Soutěže v běhu
na 100 metrů překážek se zúčastnilo 110 dorostenců a
dorostenek z celé republiky. Ve výstupu na cvičnou věž
závodilo ví�ce než šedesát dorostenců a dorostenek.
V současné době se družstva mladých hasičů
připravují� na soutěže v Horní� Bělé a Mrtní�ku, v září� je
čeká soutěž na domácí�m hřišti. V rámci aktivit sboru
připravujeme soutěž mladých hasičů, která se bude
konat 23. září� na hřišti ve Všerubech.
Jaroslav Frána
starosta SDH

Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby
duben - červen 2017
Pomalu, ale jistě se nám blí�ží� letní� měsí�ce
a fotbalová sezóna nám končí�. Zkusí�m drobet
zavzpomí�nat, jaká sezóna byla.
V únoru jsme za pomoci pana Hartmana a jeho
projektu, požádali Plzeňský kraj o dotaci na výstavbu
dvou tribun, mí�sto stávají�cí�ch dřevěných lavic. Projekt
je přijat, a nyní� čekáme, jestli bude schválen.
Jak jste si mohli
všimnout, na asfaltové
ploše jsou nyní� na
brankách nové sí�tě,
které bylo nutné už
vyměnit, protože ty
staré byly samá dí�ra.
V
červnu
budeme opět pořádat
ve spolupráci s SDH a
městem dětský den,
termí�n a hodina budou
ještě upřesněni na
plakátech.
V
polovině
března
byli
na
soustředění� i dospělí�,
kteří� navští�vili rekreační� středisko Rybní�k. Bohužel
letos jsme jeli v nejmenší�m počtu lidí� za uplynulé
roky. I přesto jsme se snažili potrénovat a nabrat
kondičku před nadcházejí�cí� sezónou. Mimo tréninky
jsme navští�vili i bazén v Německu, který je kousek
od Rybní�ka. Doufám, že pří�ští� rok nás pojede ví�c a
sehrajeme i nějaký pří�pravný zápas před sezónou
v rámci soustředění�.
Na konci března jsme uspořádali herní�
soustředění� pro starší� pří�pravku a mladší� žáky v hotelu
Berounka v Liblí�ně. Celkem se přihlásilo 33 dětí� a 5

dospělých.
Počasí� se nám vydařilo a bylo teplo, jako by
bylo už léto. Po pří�jezdu se děti zabydlely a šli jsme si
projí�t areál. V hotelu bylo o nás skvěle postaráno, kdy
jsme měli ráno připravené sní�daně, obědy a večeře
dle našeho přání�, během dne se personál hotelu staral
o pitný režim dětí� a připravoval svačiny pro děti
(ovoce, jogurty). Po sní�dani nás čekal první� trénink,
kdy jsme přecházeli na skvěle připravenou travnatou
plochu, která byla cca
o rozměrech 4 velkých
fotbalových hřišť.
Po tréninku měli
děti čas se vykoupat
a chvilku odpočinek
před obědem. Jak už
jsem psal, počasí� bylo
jako v létě a proto
jsme nešli hned brzo
po obědě na další� fázi
tréninku,
abychom
neměli úpal z toho
sluní�čka. Děti volné
chvilky
nevyuží�valy
odpočinkem,
ale
zabavili jsme je hraní�m
stolní�ho tenisu, posilovnou nebo hraní�m fotbálku,
nohejbalu a tenisu na přilehlých umělých hřiští�ch.
Před odjezdem jsme ještě sehráli přátelská
utkání� s týmem z Třemošné, kteří� zde trávili své
soustředění� ve stejném termí�nu jako my.
Na soustředění� jsme vynaložili 56 015 Kč.
Za přispění� rodičů a sponzorů, bez kterých by toto
soustředění� nemohlo být, protože klub nedisponuje
takovým obnosem peněz. A proto bych chtěl poděkovat
všem, kteří� nám přispěli a to zejména - pan Jiří� LÖ� WY
– statek Kunějovice, pan Ing. Bohuslav HOLUB – farma

SK Všeruby
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TELECÍ� MLÝ� N, pan Oto RŮ� Ž� IČ� KA – Agromont Slatiná,
pan Miloš Ž� EMLIČ� KA – instalatérství� Kunějovice, pan
Michal LÖ� WY, Truhlářství� Marx, Trio-D. VŠ� EM PATŘ� Í�
VELKÉ� DÍ� KY.
´A´ mužstvo pod vedení�m Rudy HERÁ� KA st.
a Rudy HERÁ� KA ml. se drželo na první�m mí�stě téměř
po celou sezónu, kdy se občas vystří�dali s Kozolupy.
Ale co čert nechtěl, zranili se nám naši klí�čoví� hráči a
hra najednou dostala trhlinky a Kozolupy nám začali
odskakovat. I přesto jsme nic nevzdávali a drželi se,
co to šlo. Rozuzlení� mělo přijí�t ve vzájemném zápase.
Zápas byl z počátku velmi vyrovnaný, jenže pak
Kozolupy udeřili z brejků a bylo po zápase. Nyní� drží�
Kozolupy stále první� mí�sto a druhé jsou Křelovice, na
které ztrácí�me bod.
Pokud vyhrajeme v Kožlanech a doma
s Bezvěrovem, rozdáme si to s Křelovicemi o druhé
mí�sto v poslední�m zápase.
´B´mužstvo pod vedení�m Pavla TUREČ� KA
v jarní� části našlo svoji formu a drtili jednoho soupeře
za druhým, občas přišla prohra, ale převládá jinak
dominance, která vyvrcholila v Pňovanech. Pňovany
drží� první� mí�sto a naše béčko je tam jelo potrápit.
Situace nebyla velmi pří�znivá. Pňovany šli v 15 minutě
do 4 gólového vedení� a mí�stní� diváci začali skandovat
populární�ch 10. Jenže naše chlapy to povzbudilo a do
poločasu stihli ještě vyrovnat. Opařené Pňovany se již
nevzpamatovali a přidali jsme ještě 5 gólů. Nyní� čeká
béčko poslední� zápas sezóny, kdy přiví�táme mužstvo
Přehýšova.

Mladší žáci pod vedení�m Jana VRBY, Tomáše
REMEŠ� E a Jiří�ho BALVÍ� NA se po nevydařené podzimní�
části herně zvedli a chodili poctivě na tréninky.
Bylo to znát, že kluci a holky chtějí� vyhrávat, a první�
výsledky se dostavili hned první� zápas, kdy jsme
doma remizovali s druhým Kaznějovem. Následně
přišla studená sprcha od Tlučné, která nám nadělila
debakl, skóre radši nebudu ani zmiňovat. Od té doby
jsme byli pro ostatní� týmy rovnocenným soupeřem a
stoupali jsme tabulkou vzhůru. Nyní� se pohybujeme ve
středu tabulky na 6 mí�stě, což je nejlepší� výsledek za
poslední� dobu. Ž� áky čeká také poslední� zápas sezóny a
to výjezdem do Mladotic.
Starší přípravka pod vedení�m Ládi TYRA a
Michala LÖ� WYHO se držela z ostatní�ch týmů nejlépe.
A nebrali si s nikým serví�tky. Jako první� soupeř přijely
Nýřany, které byly aktuálně na první�m mí�stě a odjí�žděly
s prohrou 5:4. Po této výhře přišly dvě porážky, kdy
jedna byla jen o gól. Kluci chodili poctivě trénovat a na
herní� technice to bylo znát zápas od zápasu. Od té doby
zase drtili jednoho soupeře za druhým. Prohráli jen
v Třemošné a s první�mi Kozolupami těsně o dva góly.
Jinak, kdo přijel, odvážel si 10 gólů.
Po skončení� jarní� části přišlo na řadu play off.
Jako první� jsme vyzvali Plasy a po výsledcí�ch 12:4 a
15:3 jsme postoupili do části o umí�stění�, kde jsme
narazili na Kamenný Ú�jezd, který naši kluci také přejeli
a v Plzeňském kraji obsadili 17. mí�sto.
Jiří� Balví�n
předseda výkonného výboru

Velikonoční vyrábění
Na volný velikonoční� páteční� svátek jsme pro
všechny ze Všerub
a
okolí�
připravili
velikonoční� vyrábění�.
Za spolupráce s Jardou
Fránou (dí�ky Ti) jsme
v hasičárně připravili
šest pracovní�ch stolů,
na kterých si každý
pří�chozí� mohl vytvořit
různé
velikonoční�
výrobky a dekorace.
Pod dohledem Kačenky
se vyráběly ozdobné
vrbové věnečky, Eliška
učila vyrábět korálkodrátěná srdí�čka, Adélka
pomáhala
vytvářet
velikonoční� přání� a ozdobičky, Mí�ša hlí�dala výrobu
kuřátek, Dáša šila veselá vají�čka a mistr vrbových
proutků Jindra učil všechny plést pomlázky. Každý si

kromě svých vlastnoručně vyrobených výrobků odnesl
i sladkou odměnu z velké velikonoční� nůše. Závěrečné
promí�tání�
Medví�dka
Pú už vydrželo jen
několik nejvytrvalejší�ch
a
nejzdatnější�ch
účastní�ků.
Poděkování�
patří�
všem,
kteří�
donesli na ochutnávku
své velikonoční� pečené
pochutiny,
děkujeme
také paní� Č� iperové
z Klenovic za upečení�
bochánků a koláčků,
a dí�ky patří� také
panu Hartmanovi za
pomoc s naplnění�m
nůše
sladkostmi.
Fotky si můžete prohlédnout www.provseruby.cz.
Václav Č� ervenka

Spolek ProVšeruby
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Ze života města a okolí
Divadlo ve Všerubech
Dne 7. dubna v kulturní�m domě sehrál nám již
známý DS Jezí�rko komediální� hru „To jste tu správně“.
Co se může stát, když si čtyři spolubydlí�cí� ženy
nezávisle na sobě, bez vědomí� ostatní�ch, podají� inzerát
shodně končí�cí� „PDS“? Teoreticky nic, ovšem prakticky
je zaděláno na jedno nedorozumění� za druhým. V
jednom bytě, který pronají�má bývalá varietní� hvězda,
ještě
bydlí�
malí�řka,
klaví�ristka a služebná.
Tyto ženy se jednoho dne
rozhodnou změnit svou
životní� situaci a podají� si
inzerát. Majitelka bytu
hledá nového nájemce,
pianistka žáka, malí�řka
model Persea pro svůj
obraz a služebná hledá
životní�ho
partnera.
Zájemci se záhy začnou
trousit ke dveří�m. A
začí�ná ten pravý kolotoč
nedorozumění� a komických scén. Když u dveří�
zazvoní� muž, přicházejí�cí� na inzerát hledají�cí� modela
dokonalých svalů a narazí� na učitelku, malí�řku svede
náhoda dohromady s mužem přicházejí�cí�m na inzerát
hledají�cí�ho nového majitele bytu. Student dychtí�cí� se
naučit hrát na klaví�r je polapen služebnou, která chce
nají�t partnera pro život. Pro diváka šance se zasmát
komickým situací�m a dvojsmyslným dialogům. Nakonec

všechny ženy uloví� toho svého a spokojeni jsou všichni
zúčastnění�.
O přestávce proběhlo tradiční� slosování�
vstupenek zakoupených v předprodeji. Naví�c byl
nově zařazen krátký pořad „Na schodech“. V tomto
pořadu se nám představí� známá osobnost a poví�
pár slov. Jako první�ho jsme přiví�tali našeho pana
starostu Michala Vaňka. Dozvěděli jsme se od něj o
budoucnosti kulturní�ho
domu,
o
aktuální�ch
plánech
na
jeho
rekonstrukci a dostavbě,
což bylo projednáno
zastupitelstvem
na
zasedání�
v
březnu.
Nezbývá než držet palce,
aby vše vyšlo a my se sešli
v „kulturáku“, který bude
reprezentovat
město
Všeruby.
Na další� divadelní�
představení� 27.6. to
s určitostí� nebude, ale i tak zvu všechny pravidelné
diváky i ty známé tváře, které jsem na tomto představení�
v hledišti postrádala. Č� eká nás „Blbec k večeři“ v podání�
dramatického kroužku Cí�rkevní�ho gymnázia v Plzni.
„Na schodech“ se nám představí� host Plzeňské ZOO
Martin Vobruba.

Slavnosti města
20. května se konaly slavnosti města. Program
organizátoři sestavili tak,
aby si každý mohl vybrat
něco svého. Po úvodní� řeči
pana starosty a požehnání�
městu nám předvedly
děti z MŠ� své vystoupení�
na melodie ze známých
večerní�čků. Následovaly
pí�sničky pro děti od Jany
Richterové. Veliký ohlas
sklidil orchestr Tremolo
složený ze žáků a učitelů
Základní� umělecké školy
ve Třemošné. Poté svým
pří�jemným
hlasem
a
humornými texty na klasické melodie u nás vyloudila
úsměv vokální� skupina Two voices. Na slavnostech
nechybělo ani mluvené slovo, imitátor Petr Jablonský

ze sebe sypal vtipy pronášené hlasy známých politiků,
herců či zpěváků. Mně osobně nejví�c rozesmála
„Halina“ nebo „Kája Gott“.
K večeru zahrála Moravská
cimbálovka,
kterou
vystří�dala kapela Batalion.
Po desáté hodině rozzářil
oblohu ohňostroj. Absence
prodejní�ch stánků nijak
nevadila - jí�dla i pití� k
zakoupení� bylo dostatek.
Po celý den nás programem
úspěšně provázel pan
mí�stostarosta. Děkujeme
všem,
kteří�
pomohli
s pří�pravou a organizací� a
těší�me se pří�ště s vámi se
všemi na našem náměstí�.

Viola Pešková

Viola Pešková
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Všerubská šlápota
Na jubilejní� X. roční�k Všerubské šlápoty organizátoři zvolili zcela novou trasu. Startovalo se v 10 hodin
tradičně od hasičské zbrojnice a první� kroky vedly směrem na Radimovice, kolem Hadí� studánky a tůní�, za nimi se
uhnulo vlevo přes potok Třemošenka a pod lesem přes Dohalice jsme vystoupali k první� kontrole. Pří�jemná cesta
nás dovedla do Lí�šťan ke kostelu, odtud jsme pokračovali za zámek a přes louky s pěkným výhledem na pasoucí� se
ovce dál až na Frumštejn. Tam nás čekala druhá kontrola a hasiči s občerstvení�m, které jistě přišlo každému vhod.
Třetí� a poslední� kontrolní� stanoviště bylo na Č� ervené punčoše, kde jsme k razí�tku dostali i možnost ochutnat
připravený čaj z kopřiv. No a pak už jen „cí�lová rovinka“ třešňovým sadem zpět do Všerub. V cí�li na nás čekala
odměna ve formě diplomu, pro děti nějaká drobnost pro radost a tentokrát i překvapení� pro všechny – sklenice
či hrneček s logem pochodu. Trasa se mohla zdolat pěšky nebo na kole. Letos se zúčastnilo 65 pěší�ch turistů, 19
cyklistů, 5 psů a 4 kočárky. Poděkování� patří� všem, kdo pomohl s organizací�, občerstvení�m a pří�sným dohledem
na kontrolách. Doufám, že se vám pochod lí�bil, pří�ští� rok se sejdeme opět 1. 5., jste všichni srdečně zváni.
Viola Pešková

Velikonoce
Je škoda, že Velikonoce, dnes také komerčně nazývané Svátky jara, s nepřeberným množství�m
čokoládových cukrovinek v obchodech, se zúžily pouze na ten jeden jediný den, Velikonoční� pondělí�, kdy děti
chodí� s pomlázkou koledovat.
Vzpomí�nám na Velikonoce, na které
jsem se jako dí�tě vždy těšila, vlastně pro mě
nikdy nepřestaly existovat. V Pňovanech,
v malé obci na druhém břehu přehrady
Hracholusky, tam Velikonoce začí�nají� na
Zelený čtvrtek, kdy chlapci školou povinní�,
chodí� po vsi s řehtačkou a rachtání�m
nahrazují� zvuk zvonů, které odletěly do
Ř� í�ma. Ř� ehtačka se dědí� v rodině z generace
na generaci, takže je možno vidět i raritní�
kousky a veřte, že zvuk cca 16 trakáčků
slyší�te ještě půl hodiny poté, co chlapci zmizí�
v dáli. Rachtáči se scházejí� u kapličky sv. Anny třikrát denně a rachtají� i na Velký pátek. Na Bí�lou sobotu jdou
pouze brzo ráno, dopoledne pak obchází� každé stavení�, jeden ze skupinky chlapců je načerněn sazemi, zpí�vají�
verše o Jidášově zradě a za rachtání� jako odměnu dostávají� syrová vají�čka, nějaký pení�z, čokoládky apod. V dnešní�
době už doplňují� řady mí�stní�ch i děti těch, kteří� se odstěhovali a vrací� se na návštěvy ke svým pří�buzným. Každým
rokem se těší�m na tuto živou tradici, a pokud i vy chcete vidět staletý zvyk, navštivte o Velikonocí�ch Pňovany,
malou obec se zámkem, rybní�kem s upravenou hrází� na návsi a několika keškami v okolí�.
Viola Pešková

Příspěvky čtenářů

Počasí pláče
Přichází�m připomenout pekelnou pří�rodní�
pohromu přišlavší� před pár půlroky přibližně…
Pár půldní� po pátku, přesněji pětadvacátého pátý,
prošla plzeňskem pří�šerná povodeň.
Predikovaná průtrž předčila předpovědi.
Průtokoměry po pár phteřinách postrádaly přesnost,
protože pršelo, pršelo… plus pršelo. Poté pří�stroje
přetekly; přestaly počí�tat. Průkaznost pražádná.
Pangejty plné, potok převodněný. Pěšiny
postupně přestávají� plnit pořádnou phunkci průchozí�.
Použití� pěšin povoleno pouze protřelým potápěčům,
pří�padně prdloušům plavmo při použití� pevných pádel
prkenného provedení�.

Pak přišla prosba: Pomoc! Povodeň plaví�
pozemky, pastviny, promenády. Pomozte! Pomoc
přichází� pomalu. Pláštěnky postačí� pří�chozí�m pouze
první� půlminutu. Poté pozbývají� půvab, protože postavy,
pouze pláštěnkami pokryté, počí�nají� promokat! Parádní�
pocit! Prsty, paty, prsa, pusa, prdka, pupek, paže…
pořádně promočené partie, poví�mvám!
Pozor! Právě přijí�ždějí� pracovití� požární�ci! Posví�tili
poblikávají�cí�m povozem, prozkoumali přetékají�cí�
potok (původem pěší� promenádu) plus prodiskutovali
pří�padnou pomoc. Pořádně popřemýšleli, pak
přehodnotili původní� plán přehradit průrvu, potažmo
popovezli pytle plné pí�sku poněkud proti proudu,
pravděpodobně před pangejt.
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Pěkný plán, pravda! Přesto prdlajs platné! Pouze
pohmožděná páteř, pochroumané paže plus pár
puchýřů… Průtrž prostě přemůže pouze pří�roda.
Poroučet počasí�? Pitomost.
Proto padnout před půlnocí� pěkně pod peřinu plus
prohřát pelech. Přece poránu potřebujeme použitelné
požární�ky, práce přibude!
Pět poránu. Prší�. Pohled pouze pro posilněné povahy.
Postel poskytuje pří�jemné prohřátí� – povinnost phšak
povolává. Posí�lám pětinásobné poděkování� pracovitým
poklí�zečům, protože před procitnutí�m pánů a paniček
přicházejí� proházet průchody, posbí�rat plné pytle
pří�šerností�, pozametat, pouklidit, prostě přetvořit
prostranství� před poštou. Pracovní�ci předem promazali
páteř, protáhli paže. Práci provedli pečlivě, pilně,
pohotově a poctivě. Pochvala přichází pozdě, přesto
posílám phšem pomocníkům pomyslné pochvalné
poplácání!
Poklizená, prázdná plocha přesto poněkud páchla,

Seznam šikovných osob

poněvadž průtrž propláchla pangejty předůkladně.
Proto přihlí�žejí�cí�, postávají�cí�, plus projí�ždějí�cí� páni,
paní�, pubescenti plus potěr, pokud pozorovali pořádně,
překvapily, pří�padně pobavily podivné předměty
postrkané pří�livem po proudu. Přečasto připlavaly
památné předměty pohozené před pár pátky po polí�ch,
po paloucí�ch, prostě pří�rodou.
Pří�kladem: přehršel pomačkaných plechovek, plovoucí�
prkna, prokousané papuče, pokakané pleny, pečí�cí�
pánev, phšelijaké plasty, počmárané papí�ry, prorezivělá
pružina, plné pytlí�ky, prázdné pytle, postarší� porcelán,
potrhaná plachta, pantátova pantofel, přepůlená postel
plus podobně.
Pěkná prasárna pohazovat použité polámané
předměty podél pangejtů! Pří�ště použijte, prosí�m,
popelnice. Pěkné poděkování� předem! Pro přicházejí�cí�
poloroční� prázdniny přeji předevší�m pří�jemnější�
počasí�, pohodu plus pomáhají�cí� přátele.
Dáša Löwyová

Seznam našich spoluobčanů, kteří� „něco“ umějí� a kteří� se přihlásili s tí�m, že chtějí� v tomto seznamu být uvedeni. Tento
seznam bychom stále chtěli aktualizovat, takže v pří�padě zájmu pište na adresu redakce a my Vás do tohoto seznamu
zařadí�me:

Monika Čiperová – nabí�zí� dobroty na oslavy, rauty, svatby, velikonoce, vánoce i silvestra – např. domácí� koláče,
minizákusky, miňonky, perní�čky, vánoční� cukroví�, šátečky, medovní�čky, dorty a vše dle vašeho přání�, Klenovice 31, tel:
728214917, email: monika.ciperova@seznam.cz, web: www.pekarnicka-veverka.cz
Kateřina Červenková – výroba velikonoční�ch kraslic, dárkových předmětů (obrázky, hedvábné šátky), vánoční�ch
ozdob, atd., Všeruby 341, tel: 777808290, email: k.cervenkova@email.cz, web: www.katkacervenkova.cz
Jan Falkenauer - péče o vzrostlé stromy, rizikové kácení� , tel: 733133355, email: Falkenauerj@seznam.cz
Václav Menčík - nabí�zí� projektování� v oboru elektro - rozvody NN, EZS, EPS a kamerové systémy, tel: 606613057
Jarda Frána - revize prodej a servis hasí�cí�ch pří�strojů a požární�ch zaří�zení� - mobil 724 181 189

Pozvánky na budoucí akce

25. 6. – Pohádkový les – 14:00 hod v lese Lipovka – pořádá spolek ProVšeruby
27. 6. - divadelní� představení� Blbec k večeři + pořad Na schodech, tentokrát s mluvčí�m ZOO Plzeň Martinem
Vobrubou– 19:00 hod - kinosál kulturní�ho domu
5. 8. - Mokrá galuska – 14:00 hod – hasičská nádrž – pořádá spolek ProVšeruby
srpen 2017 – Letní� turnaj – termí�n bude upřesněn – pořádá SK Všeruby

Z redakce

Elektronická verze Listů je k nahlédnutí� na
webových stránkách www.obec-vseruby.cz. V pří�padě
zájmu nabí�zí�me pří�padným zájemcům zasí�lání� elektronické verze na konkrétní� emailovou adresu, v tomto
pří�padě nás kontaktujte na emailové adrese vserubske.
ROČ� NÍ� K VII, čí�slo 2/2017

listy@seznam.cz a další� vydání� Všerubských listů Vám
bude doručeno pří�mo do vaší� emailové schránky.
Uzávěrka další�ho čí�sla bude dne 3. 9. 2017,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
15. 9. 2017.
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