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Slovo starosty
Vážení� a milí� spoluobčané,
při pročí�tání� všech Všerubských listů jsem
přišel i k první�mu výtisku v únoru 2011. Všerubské
listy slaví� sedm let svojí� existence. U zrodu tehdy
stáli tři lidé. Pan starosta Primas, pan Č� ervenka a
paní� Menčí�ková. Samozřejmě celý projekt muselo
posvětit tehdejší� zastupitelstvo. Dnes již můžeme ří�ci
s naprostou jistotou, že jejich nápad byl pro
naše město velice pří�nosný. Ví�m z vlastní�
zkušenosti, že nové čí�slo Všerubských listů
lidé očekávají� a ptají� se, kdy už vyjde. Chtěl
bych tedy při pří�ležitosti sedmého výročí�
existence Všerubských listů poděkovat všem,
kteří� se jakýmkoliv způsobem podí�lí� na jejich
vzniku a připomenout, že Všerubské listy jsou tu pro
Vás.
Nyní� se vrátí�me do současnosti. Chtěl bych
Vás informovat o tom, že jsme stihli připravit všechny
doklady potřebné k podání� žádosti o dotaci na
intenzifikaci naší� čistí�rny odpadní�ch vod. V současné
době probí�há vyhodnocování� všech žádostí� a my
čekáme na výsledek.
Práce v kulturní�m domě probí�hají� dle plánu.
To, co bylo třeba vybourat, je vybouráno, nové pří�čky
jsou postavené, obkládají� se toalety a vše se připravuje
tak, aby od 1. 4. 2018 bylo možno použí�t horní� patro
kulturní�ho domu.
V jarní�ch měsí�cí�ch bude probí�hat oprava
hasičské nádrže ve Všerubech. Nádrž bude vypuštěna
a bude instalováno nové vypouštěcí� zaří�zení�
s novým bezpečnostní�m přepadem do potoka. Pokud
dodavatelská firma dodrží� dohodu, měly by práce na
nádrži skončit do 1. 5. 2018. Na zastupitelstvu města

konaném 12. 2. 2018 zazněla z řad občanů ostrá výtka
směrem k občanům, kteří� parkují� vozidla na chodní�cí�ch
města. Chodní�ky jsou majetkem města a jsou určeny
pro chodce a pro matky s kočárkem. Zaparkování�m na
chodní�ku tyto uživatele zahání�te do vozovky a ničí�te
majetek města. Oznamuji tedy všem, že týden po vydání�
těchto listů požádám Policii Č� R, aby pří�padné majitele
vozidel zaparkovaných na chodní�cí�ch pokutovali. Berte
tuto informaci vážně, ať si nezpůsobí�te škodu.
Na pří�jezdové cestě do Popovic jsme vykáceli
staré ovocné stromy a na jaře vysadí�me jednostranně
alej novou.
Jednal jsem se Správou a údržbou silnic a dálnic
o komunikaci do Chrástova. Je ve velmi špatném stavu
a chceme komunikaci v našem majetku smysluplně
opravit. Stejně tak vyžaduje zásah komunikace, která
vede okolo pana Jaroslava Frány.
Děkuji všem, kteří� se účastnili masopustu,
fotografie jsou zcela vypoví�dají�cí�. Tradice byla
dodržena.
Pomalu se připravujeme na jaro a na Velikonoce.
Přeji Vám požehnané prožití� Velikonoční�ch svátků ve
zdraví� a v pohodě.
Dále nás čeká pouť a 2. června městské
slavnosti. Program městských slavností� dostanete včas
do Vašich schránek. Zatí�m prozradí�m jen hlavní� kapelu,
která vystoupí� od 12.00 hodin a tou je Děda Mládek
Illegal Band.
Na závěr Vám všem přeji vše dobré a rozloučí�m
se s Vámi bonmotem (to je dnes populární�): Pokud
možno nepijte, nejezte a nežijte blbě.
Michal Vaněk
starosta města

Poslední� zastupitelstvo loňského roku se
sešlo 11. 12. 2017 a začalo netradičně v budově
opravovaného kulturní�ho domu. Zastupitelům zde pan
M. Hartman a pan starosta ukázali prostory kulturní�ho
domu a vysvětlili, jak je naplánována rekonstrukce.
Zásadní�m bodem jednání� zastupitelů se pak
stal rozpočet na pří�ští� rok. Předcházel mu rozbor
hospodaření� města v roce 2017. Ten vyzněl velmi
optimisticky – navzdory tomu, že byl rozpočet plánován
jako schodkový, výsledek bude naopak přebytkový.
Způsobily to vyšší� pří�jmy z daní� a některé nerealizované
záměry, které se přesunuly na letošní� rok. Zůstatky na
účtech města jsou přes 21 milionů oproti závazkům
(úvěrům) v hodnotě necelého milionu. Kéž by se takto
hospodařit podařilo v celém státě!
Rozpočet na rok 2018 předpokládá na pří�jmech
(bez prostředků z minulých let) 26 941 000,- Kč. Výdaje

plánuje ve výši 37 372 000,- Kč. Mimo běžná, ví�ce-méně
povinná vydání� rozpočtu (která tvoří� jeho většinu jako
např. bytové hospodářství�, veřejné osvětlení�, svoz
odpadu, úklid města atd.) jsou v rozpočtu tyto zají�mavé
položky v plánovaných výdají�ch (v Kč): 300 000,opravy mí�stní�ch komunikací�, 2 500 000,- rozší�ření�
čističky odpadní�ch vod, 200 000,- projekt rozší�ření�
kanalizační� sí�tě, 5 100 000,- rekonstrukce kulturní�ho
domu, 521 000,- nové vybavení� kulturní�ho domu,
300 000,- rekonstrukce bytů, 600 000,- nová hřbitovní�
zeď, 363 000,- sběrné mí�sto ve Všerubech. Důležitá je
i položka 151 000,- na podporu mí�stní�ch zájmových
spolků. Diskuse kolem rozpočtu byla dlouhá, ale ne
konfrontační� a rozpočet byl nakonec schválen.
V letošní�m roce se sešlo zastupitelstvo 12.
2. s poměrně krátkým programem. Jako první� bod
bylo schváleno rozpočtové opatření� č. 1, ve kterém

Ze zastupitelstva

- 3-

VŠERUBSKÉ LISTY

v pří�jmech figuroval 1 850 000,- Kč očekávaný
pří�spěvek státní�ho rozpočtu na státní� správu a 75 000,Kč dotace na veřejně prospěšné práce. Ve výdají�ch
figurovalo 185 000,- Kč na plynový kotel do kinosálu
v KD (není� zahrnut ve stavbě) a 126 000,- Kč na výměnu
plynového kotle v budově radnice.
Další�m bodem byla kolektivní� smlouva odborů
zaměstnanců a města, a tzv. veřejnoprávní� smlouvy
s hasiči a fotbalisty – spolky, které dostávají� vyšší�
dotace z města.
Pak byly na programu dva prodeje: jednak
barokní� budova pod bývalou farou (tzv. Landovna).
Zde rozhodli zastupitelé prodat ji za 400 000,- Kč
panu Servinskému s podmí�nkou, že ji opraví� tak, aby
zůstal zachován její� historický vzhled. Druhý prodej se
týkal budovy bývalých šaten na hřišti v Chrančovicí�ch

s přilehlým pozemkem. Vzhledem k tomu, že tento
prodej je neustále sledován a problematizován a protože
znalecký posudek byl vypracován podle vyhlášky, která
se mezití�m změnila, bylo rozhodnuto prodej odložit
do vypracování� nového posudku. To bylo velmi nelibě
přijato paní� Hojsákovou a panem Š� teklem, kteří� pak
vznesli mnohá obvinění� na pří�tomné zastupitele.
V diskusi pak figuroval problém likvidace
odpadní�ch vod v nových domech při silnici do
Hunčic. Jejich nekvalitní� likvidace způsobila zamoření�
studní� všech domů na svahu pod nimi koliformní�mi
bakteriemi.
						
Miroslav Falkenauer
mí�stostarosta města

Městský úřad informuje

Letní� provozní� doba sběrného mí�sta ve Všerubech:
Středa
14.00 - 18.00 hodin
Sobota
10.00 - 12.00 hodin
13.00 - 18.00 hodin

Připomí�náme majitelům psů povinnost zaplatit mí�stní� poplatek ze psů, který je
splatný nejpozději do 4. 4. 2018. Platbu je možné učinit na MěÚ� ve Všerubech nebo po
telefonické domluvě bezhotovostní�m způsobem. Ví�ce na tel. č. 377915480.

Nájemcům hrobového mí�sta na hřbitově ve Všerubech připomí�náme povinnost uhradit pronájem z hrobového
mí�sta, který již byl splatný 31. 1. 2018.

Informujeme občany napojené na čističku odpadní�ch vod, aby při změně počtu osob v domácnosti (předevší�m
při odstěhování� a přistěhování� bez ohledu na to, zda se mění� trvalý pobyt), toto včas nahlásili vždy na MěÚ� ve
Všerubech. Změna se vždy zohledňuje ve fakturaci od následují�cí�ho měsí�ce po nahlášení�. Ví�ce na tel. č. 377915476.

Zprávy z matriky

Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí�) k 1. 1. 2017: 1391
Počet obyvatel ve Všerubech (včetně spádových obcí�) k 31. 12. 2017: 1438
V roce 2017
se přistěhovalo 75 občanů
se odstěhovalo 45 občanů
se narodilo 24 občanů
zemřelo 7 občanů

Vítáme nové občánky:
Aneta Cikánová ze Všerub
Matyáš Nolč ze Všerub

Navždy jsme se rozloučili s paní� Magdalenou Novotnou.
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Mateřská škola
Návštěva environmentálního centra Krsy
V rámci environmentální� výchovy a vzdělávání� jsme navští�vili 13. prosince environmentální� centrum ve
vesnici Krsy. Jeli jsme na tuto exkurzi se tří�dou nejstarší�ch dětí� ze školky. Centrum nabí�zí� programy pro širokou
veřejnost od předškolní�ch dětí� po dospělé.
Děti si zde prohlédly hodně zají�mavých věcí�
týkají�cí�ch se pří�rody, zdravovědy, geografie. Prostory
jsou vybaveny i exponáty, které si návštěvní�ci mohou
sami nebo za instrukce vedoucí�ch pracovní�ků prohlí�žet
a manipulovat s nimi. Děti si napří�klad vyzkoušely
práci s mikroskopem, model sluneční� soustavy,
interaktivní� pí�sek. Zají�maly se o vystavené rostliny a
rozlišovaly zvuky živočichů. Svými zví�davými otázkami
se doví�daly nové poznatky. Pro chlapce, ale i nejen pro
ně, bylo poutavé vyzkoušet si maskovací� vojenské
oblečení�. Také se děti seznámily jak dávat první� pomoc
zraněnému.
Odjí�žděli jsme plni nových poznatků a zážitků, které pak děti sdělily ostatní�m dětem ve školce a pak i
doma rodičům. Jsme rádi, že jsme zde s dětmi byli. Bude-li to možné, navští�ví�me toto centrum znovu. V jarní�m
období� je zde možnost další�ch aktivit i venku. Doporučujeme návštěvu i rodičům s dětmi. Nejen centrum, ale i
hezká okolní� pří�roda je dobrým tipem na výlet.
Jana Růžková

Přivítání v novém roce
Po vánoční�ch prázdninách jsme se všichni těšili zpátky do školky. Děti se vrátily plny zážitků a radosti z
vánoční�ch dárků. Velkou radost nám při našich pravidelných vycházkách
udělal zatí�m skromný pří�děl sněhu. Děti si užily pravou koulovačku,
válení� koulí� a stavění� sněhuláků. Doufáme, že ještě nějaký sní�h napadne,
abychom mohli vytáhnout lopaty a jí�t si uží�vat jí�zdu z kopce.
V tomto zimní�m období� využí�váme často školní� tělocvičnu,
kde děti rozví�její� své pohybové
schopnosti a dovednosti, uží�vají� si
pohyb ve velkém prostoru a mají�
možnost si vyzkoušet i netradiční�
sportovní� nářadí� a náčiní�.
Zájemci z Tygří�ků a ze Ž� abek
se zúčastnili kurzu bruslení� na
zimní�m stadionu v Třemošné. Děti
zatí�m absolvovaly tři lekce pod vedení�m zkušené lektorky. Někteří� stáli na
bruslí�ch poprvé, někteří� byli již zkušenější�, ale všichni udělali velký pokrok.
Malí� bruslaři mají� velkou radost ze svých úspěchů.
V únoru k nám přijelo divadlo s pohádkou O dvanácti měsí�čkách. Z dětí�
se brzy stali nadšení� herci a zpěváci, kteří� pomáhali Marušce plnit úkoly. Velký
potlesk byl všem odměnou.
V tomto zimní�m čase jsme se věnovali různým pohybovým aktivitám, děti si vyzkoušely různé výtvarné
techniky, poví�daly si o zdraví�, o tom, jak předcházet nemocem a v neposlední� řadě se seznámily s různými zimní�mi
sporty. S velkým ohlasem se setkala pří�prava hostiny. Každá tří�da si upekla něco dobrého. Děti si moc užily vlastní�
pří�pravu mouční�ku, mí�chaly, šlehaly, ochutnávaly různé ingredience. K upečené dobrotě jsme popí�jeli ší�pkový čaj.
Všichni jsme se také připravovali na masopustní� veselí�. Děti si dle své fantazie vyrobily šaškovské čepice,
upekly koblí�žky a tak za doprovodu rytmických hudební�ch nástrojů mohl propuknout pravý masopustní� rej.
Veselý masopust jsme šli popřát i našim školákům, s kterými jsme si společně zazpí�vali.
Na závěr bychom opět chtěli poděkovat všem, kteří� nám pomáhají�, věnují� různé drobnosti, papí�ry, pastelky
a další�. Moc děkujeme.
Lenka Káňová
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Základní škola
Exkurze   -  Planetárium Plzeň
V úterý 12. prosince 2017 navští�vili
žáci 4. a 5. roční�ku Planetárium v Plzni, které
je součástí� Techmánie. Na exkurzi se moc
těšili, protože souvisí� s právě probí�raným
učivem a žáky téma Vesmí�r obzvláště zají�má.
Na začátku naší� návštěvy žáci shlédli projekci
na téma Země, Měsí�c a Slunce. Zde je zaujalo
nejen mnoho nových informací�, absolutní�
tma, vyprávění� o hvězdách, ale i polohovací�
sedačka, kterou všichni plně využili. Komu se
povede při vyučování� ležet a dí�vat se na hvězdy.
Po skončení� programu si žáci vyzkoušeli
různé modely z oboru kosmonautiky, fyziky
a astronomie. Prohlédli si expozici a vůbec se
jim nechtělo zpátky do školy. Také přemluvili
své tří�dní� učitelky k další� návštěvě Techmánie
na konci školní�ho roku. Z exkurze všichni odjí�žděli naplněni spoustou
zážitků. Ž� áci byli uneseni novým způsobem výuky. A právě o to nám šlo.
Lada Dyková, Alena Š� vecová

Plavecký výcvik
Ž� áci 2. a 3. tří�dy i někteří�
mateřáčci se v letošní�m školní�m roce
opět účastnili plaveckého výcviku
v bazénu na Lochotí�ně. Š� kole se
tentokrát podařila zí�skat dotace na
dopravu a dí�ky tomu rodiče platili
podstatně méně peněz než v jiných
letech.
Většina dětí� se pod vedení�m
zkušených plavčí�ků přestala bát
vody a hloubky, naučila se několik
plaveckých stylů, vyzkoušely si skoky
do vody i potápění� až na dno bazénu.
Na závěr kurzu všichni dostali
Mokré vysvědčení� a po závodech si
převzali nejrychlejší� plavci diplom i
medaili.
Hana Vildová, Eva Pašková

Úspěch na soutěži v programování
Letos se žáci ZŠ� Všeruby, spolu s další�mi 27 školami, zapojili do projektu Hackathon BBC micro:bit, který
se snaží� předat žákům základní� ch škol základy programování� s nadějí� , že je
přiměje zabývat se v budoucnu IT technologiemi na profesionální� úrovni.
Lektorem desí� tky dobrovolní� ků z letošní� 8. tří� dy byl Jakub Landa,
absolvent naší� školy, v současné době studují� cí� na Střední� škole informatiky
a finanční� ch služeb, jež organizovala soutěž v Plzeňském kraji.
Do oblastní� ho kola byli vybráni Michal Novotný, David Š� imek a Daniel
Vrba, aby se utkali s těmi nejlepší� mi programátory-začáteční� ky z Plzeňska.
Porota přihlí� žela jednak k funkčnosti vytvořeného počí� tačového programu,
jednak k rychlosti, ve které ho byli žáci schopni vypracovat. Ž� ákům naší�
školy se podařilo obsadit 1. (David Š� imek) a 3. mí� sto (Daniel Vrba), a mohli
se tak zúčastnit ústřední� ho kola soutěže, konaného 30. 1. v Pardubicí� ch.
Ú�kolem celostátní� ho kola soutěže bylo naprogramovat hrací� kostku
tak, aby odesí� lala data o hozených hodnotách, včetně jejich součtu. Zadání�
bylo velmi obtí� žné a podle slov organizátora nebylo možné veškeré body
úkolu splnit ve stanoveném čase. O to větší� m úspěchem je 3. mí� sto, které
zí� skal David Š� imek.
Lenka Machuldová
Čertovská vybíjená
Jako každý školní� rok, tak i tento, se konala
čertovská vybí�jená, které se zúčastnila děvčata
v čertovských převlecí�ch od páté do deváté tří�dy.
Ve velké konkurenci turnaj vyhrály dí�vky ze sedmé
tří�dy. Navzdory tomu, nejlepší� hráčkou se stala Agáta
Remešová ze šesté tří�dy.
Celý turnaj byl velmi vyrovnaný, dí�vky
předváděly sportovní� výkony na hranici svých
možností�, o čemž vypoví�dá i to, že o ví�tězi rozhodoval
až poslední� zápas celého dne.

Bruslení
Děti z MŠ� a ZŠ� vyjely do Třemošné na
každoroční� bruslařský výcvik. Před čtrnácti dny jsme
se zúčastnili již potřetí�. Ž� áci jsou na ledové ploše
rozděleni do několika družstev podle výkonnosti a
každému družstvu se věnuje jeden učitel. Skupina
nejlepší�ch bruslařů si zabere vždy jednu třetinu,
kde hrají� s p. učitelem Č� apským hokej. Na žácí�ch
je vidět, jak každou návštěvou zimní�ho stadionu
překonávají� své hranice a zlepšují� se hodinu od
hodiny.
Jakub Č� apský
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SDH Všeruby
Zpráva SDH Všeruby
Zdraví�m všechny čtenáře Všerubských listů
poprvé v roce 2018. Stejně jako každý rok proběhla
v lednu Ř� ádná valná hromada našeho sboru, na které
byla zhodnocena činnost v roce 2017. Nyní� několik čí�sel
vyplývají�cí�ch ze zprávy o činnosti za rok 2017. Jednotka
SDH vyjí�žděla v průběhu roku ke čtyřem mimořádným
událostem. Na údržbě výstroje a výzbroje členové SDH
odpracovali 750 brigádnických hodin. Náš sbor pořádal,
pří�padně se podí�lel na organizaci osmnácti akcí�.
Mladí� hasiči se sešli při 136 pravidelných schůzkách a
společně se zúčastnili patnácti soutěží� a čtyř kulturní�ch
akcí�. Po řádné valné hromadě následovala zábava
s hudbou Duo Tandem.
Po valné hromadě se několik členů našeho
sboru odhodlalo k opravě našeho dopravní�ho vozidla
Avia z roku 1991. Vozidlo dostalo kompletní� nový lak,
na této akci bylo odpracováno téměř 300 brigádnických
hodin. Na jaro letošní�ho roku je plánovaná oprava
požární� nádrže, která to již opravdu potřebuje. V rámci
opravy bude vytvořena nová výpusť a zpevněn břeh
potoka u zahrady pana Zikmunda.
V neděli 11. února vyjela jednotka sboru
k letošní� první� mimořádné události, jednalo se o požár
kotelny ve firmě Palis v Kokořově. Polovina března je
pro velitele i strojní�ky našeho sboru spojena s odbornou
pří�pravou pořádanou Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje, která slouží� k prodloužení� platnosti
osvědčení� k výkonu pří�slušné funkce.
V lednu se mladí� hasiči zúčastnili Uzlařské
regaty a turnaje v ringu v Horní� Bří�ze. Součástí� turnaje
jsou i doprovodné soutěže: střelba ze vzduchovky,
skládání� puzzle, foukačka a kloboučku hop. Celkově
jsme zí�skali pět bronzových, dvě stří�brné a dvě zlaté
medaile. V turnaji ringa družstvo ve složení� Karoline
Brösgen, Laura Maškovská a Dominik Balatý zí�skali

druhé mí�sto. Zatí�m poslední� soutěží� mladých hasičů
byl již čtyřicátý roční�k zimní�ho závodu v Oboře, starší�
zí�skali 10. mí�sto a mladší� mí�sto šesté. V současné době
se mladí� hasiči připravují� nejen na soutěž v Ú�něšově,
kde je čeká 17. března branný závod, ale i na přezkoušení�
k zí�skání� odznaků odborností�.
Rád bych vám s pomalu blí�ží�cí�m se jarem
připomněl několik zásad při pálení�. Mí�sto pro
rozdělávání� ohně musí� být bezpečně izolováno od
hořlavých materiálů, tzn. ohraničeno pruhem širokým
nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (suchý
travní� porost, stromy a keře, včetně kořenových systémů
atd.), mí�sto pro rozdělávání� ohně musí� být dostatečně
vzdálené od vzrostlých porostů. Spalování� by měla být
pří�tomna alespoň jedna osoba starší� 18 let, k rozdělání�
ohně nesmějí� být použity hořlavé kapaliny (benzí�n,
nafta apod.). Předem je třeba zajistit prostředky k
provedení� prvotní�ho hasební�ho zásahu, např. hasicí�
pří�stroj, kbelí�k s vodou, pí�sek. Dodržovat zákaz pálení�
jiných látek než pří�rodní�ho původu, např. pneumatiky,
staré dřevo opatřené nátěrovými hmotami atd. a po
ukončení� zajistit dohled do úplného vyhasnutí�.
V současné době sbor dobrovolných
hasičů připravuje na 10. března dětský maškarní�
bál, na 30. března od 18.00 hod je plánováno ve
spolupráci s Městem Všeruby posezení� s Václavem
Ž� ákovcem v hasičské zbrojnici. Poslední� akcí�, kterou
připravujeme pro širokou veřejnost, je seznámení�
s použití�m hasí�cí�ch pří�strojů včetně praktického
použití�.
Jménem sboru dobrovolných hasičů přeji
pěkné dny, brzký pří�chod jara a na viděnou na nějaké
společné akci.
Jaroslav Frána
starosta SDH

Střípky z CPOS Město Touškov
Besídka v DPS Všeruby
V DPS Všeruby se 15. 12. 2018 konala vánoční� besí�dka,
kterou uspořádalo město Všeruby ve spolupráci s paní� správcovou a
pečovatelkami. Program zpestřily děti z MŠ� a ZŠ� Všeruby. Všichni si
společné chví�le velmi užili.
Poděkování žákům a paním učitelkám ze ZŠ Všeruby
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
děkuje paní� učitelce Š� vecové, Baumové a předevší�m žákům ZŠ� Všeruby za
výrobu krásných papí�rových hvězd na výzdobu VI. plesu CPOS, který se
uskutečnil v sobotu 3. 3. 2018 v KD Kozolupy.
Markéta Nováková
koordinátorka střediska Touškovsko
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Ze života města a okolí
Cesta do historie Všerub
Zají�má-li vás historie města Všeruby, zkuste navští�vit web www.wscherau.eu. Aktuálně je na webu
vystaveno zhruba 300 historických dokumentů – najdete zde např. pohlednice od roku 1897, fotografie, desí�tky
novinových článků od roku 1870 mapují�cí�ch tehdejší� dění� v
obci, několik starých map obce a blí�zkého okolí� a další� historické
dokumenty (např. otisky poštovní�ch razí�tek ze Všerub). Autor
webu má již v zásobě další�ch 800 fotografií� ze 70. – 80. let 20.
století� a přes stovku další�ch novinových článků dohledaných z
archí�vů z období� 1870 až 1983 týkají�cí�ch se Všerub, z nichž ty
nejzají�mavější� budou postupně na web doplňovány.
Na závěr výzva – máte doma staré fotografie, pohlednice,
mapy, plány budov, staré pozvánky na společenské akce nebo jiné
dokumenty o Všerubech? Ozvěte se na email info@wscherau.eu
– bez poškození� budou naskenovány, vráceny a s potěšení�m vystaveny na webu pro ostatní�. Stejně tak autor webu
uví�tá i vaše komentáře a náměty k webu…
redakce

Zájezd do Prahy
Vzhledem k velkému zájmu o kulturu v Praze, zorganizovali pro Všerubské občany Š� těpánka Walterová a
Eva Brunerová 24. února zájezd na divadelní� představení� do Vinohradského divadla. Odjí�ždělo se v dopolední�ch
hodinách, takže bylo dostatek času na oběd nebo procházku po okolí�. Výběr hry nezklamal, situační� komedie
s kriminální� zápletkou Bytná na zabití�
zaujala všechny věkové kategorie
v hledišti. Jednou z hlavní�ch postav
je stará dáma paní� Wilberforceová
(Libuše Š� vormová), bydlí�cí� v domě
s narušenou statikou od stále
projí�ždějí�cí�ch vlaků. Ž� ije sama, pouze
s nemocným upoví�daným papouškem
a oblí�beným čajem. Jednoho dne
vezme do podnájmu profesora hudby
(Ivan Ř� ezáč) a jeho přátele (Václav
Vydra, Filip Blažek, Martin Zahálka,
Lukáš Pří�kazký), kteří� se prezentují� jako amatérští� hudební�ci, hledají�cí� klidné mí�sto ke zkoušení� skladeb komorní�
hudby. Ve skutečnosti tato parta podvodní�ků plánuje ozbrojenou loupež, do které zapojí� i důvěřivou bytnou. A jak
to dopadlo? Zdá se, že pánové stařenku trochu podcenili. Herecké obsazení� zaručilo opravdu kvalitní� podí�vanou.
Výlet jsme si všichni užili, alespoň doufám. Poděkování� patří� dobrovolným organizátorkám za zajištění� celé
akce, městu Všeruby za pří�spěvek na dopravu, řidičům za bezpečný odvoz a všem účastní�kům zájezdu za vzorné
chování�.
Viola Pešková

Pozvánky na budoucí akce

Posezení� s Václavem Ž� ákovcem - 30. 3. - hasičárna – pořádá Město Všeruby a SDH Všeruby  
Š� kolení� pro veřejnost použití� PHP – 6. 4. - hasičárna – pořádá SDH Všeruby  
Všerubská šlápota - XI. roční�k 1. 5.
Memoriál Vendulky Fránové - 12. 5. - soutěž dorostu - stanice HZS Košutka
Městské slavnosti – 2. 6. – pořádá Město Všeruby
Dětský den – červen 2016 (termí�n bude upřesněn) – pořádá SK Všeruby
Autobusový zájezd do Prahy do Hudební�ho divadla Karlí�n na muzikál Sestra v akci - 16. 6. - pořádají� Š� těpánka
Fleisnerová a Eva Brunerová
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Něco málo z masopustu

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí� na
webových stránkách www.vseruby-mesto.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.
listy@seznam.cz a další� vydání� Všerubských listů Vám
ROČ� NÍ� K VIII, čí�slo 1/2018

bude doručeno pří�mo do vaší� emailové schránky.
Uzávěrka další�ho čí�sla bude dne 31. 5. 2018,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
18. 6. 2018.
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