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Slovo starosty
Vážení přátelé, dámy a pánové.
Listopad končí a je před námi poslední měsíc
v roce prosinec. 2. prosince začíná advent, to je doba
přípravy na Vánoce. Každý prožíváme shon před
Vánoci po svém, ale myslím, že budu psát za mnohé,
když napíši, je to opravdu nápor na tělo i na nervy.
Musíme si ale uvědomit, proč to všechno děláme.
Všechny ty přípravy jsou proto, abychom
se se svými milovanými sešli o Vánocích
ve svých rodinách a prožili spolu hezké
chvíle. Nemůžeme se tedy uhnat k smrti a
u štědrovečerní večeře se zhroutit. Město a
jednotlivé složky pro Vás připravili různé akce,
jak pro děti, tak pro dospělé, kde si můžete
odpočinout a načerpat nových sil. 2. 12. rozsvěcení
vánočního stromečku, 8. 12. živý betlém na náměstí,
22. 12. taneční zábavu a 31. 12. silvestrovskou zábavu
s kapelou Anakonda Benda. Přeji Vám všem, aby se
úsilí, které vložíte do přípravy Vánoc, bohatě vyplatilo.
Nyní se musím vrátit do minulosti a tou
jsou komunální volby. Děkuji, že jste mi umožnili
pokračovat ve funkci starosty a tak vyjádřili souhlas
s projekty už zrealizovanými i s projekty, které

jsou zatím jen na papíře. Zvolili jste také nové
zastupitelstvo. Děkuji všem, kteří přišli k volbám
a vyjádřili tak svůj názor. Slibuji za sebe i za nové
zastupitele, že jsme všichni připraveni pracovat pro
Vás. Nemohu a nechci zapomenout na velmi dobrou
spolupráci se zastupitelstvem minulým. Chci jim všem
poděkovat a vzkázat toto. Velmi dobře se mi s Vámi
pracovalo. Děkuji.
Na konci každého roku se bilancuje, co se
povedlo a co méně. Tím, že jsme prošli komunálními
volbami, bilancovali jsme o něco dříve. Proto napíši
pouze pár věcí, které se udály od voleb. Jako každý rok
nás navštívil krajský úřad a podrobil nás celkovému
auditu. Musím s radostí konstatovat, že jsme byli
velmi kladně hodnoceni. Díky všem zaměstnancům
úřadu za jejich práci.
V současné době probíhají práce na rozpočtu
města pro rok 2019, které vyvrcholí 17. 12. na jednání
zastupitelstva města Všeruby.
Přeji nám všem zdraví, štěstí, klidné Vánoce a
šťastný nový rok.
					
Michal Vaněk
				
starosta města

Ze zastupitelstva
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Všeruby
V komunálních volbách konaných 5. a 6. 10.
byli zvoleni tito zastupitelé v tomto pořadí:
Za ODS 9 zastupitelů: Michal Vaněk, Jana Růžková, ing.
Bohuslav Holub, Jaroslav Frána, Miroslav Falkenauer,
ing. Jiří Krupička, Jaromír Eisman DiS, Luboš Micek a
Radek Starý.
Za sdružení „Nezávislí kandidáti – Všeruby,
Chrančovice, Chrástov, Klenovice. Kokořov, Popovice,
Radimovice“ (dále budu užívat zkrácené Nezávislí)
6 zastupitelů: MUDr. Jaroslav Roztočil, Petr Meier,
Rudolf Herák, Silvie Pražmová, Miroslav Hartman a
Zdeněk Oulík.
11. 10. podal pan Miroslav Hartman rezignaci
na mandát zastupitele a na uvolněné místo postoupil
Mgr. Václav Červenka.
Po volbách se ve dvou kolech konala povolební
jednání. Týmy ve složení Červenka – Oulík – Herák za
Nezávislé a Vaněk – Frána – Falkenauer za ODS se
shodly pouze na osobě starosty Michalu Vaňkovi. Na
žádném dalším bodě sestavení rady a rozdělení úloh
v zastupitelstvu se neshodly a bylo vše necháno na
zasedání ustavujícího zastupitelstva.
To se sešlo za neobvykle vysokého zájmu
obyvatel 31. října v sále kulturního domu. Kromě všech

zastupitelů bylo přítomno 80 – 90 občanů. Starosta
informoval, že jsou jako pozorovatelé přizváni také
zástupci advokátní kanceláře Svoboda, aby dohlédli,
že jednání ustavujícího zastupitelstva proběhne podle
zákona o obcích.
Při ustavujícím zasedání nového zastupitelstva
se stávají velmi důležité procesy, které předcházejí
každé zastupitelstvo a které se obvykle zdají jako
zbytečné formality, ale při ustavující schůzi nabývají
důležitosti.
Byli všemi hlasy zvoleni ověřovatelé zápisu
Rudolf Herák a Silvie Pražmová (oba Nezávislí) a
mandátová komise ve složení Ing. Bohuslav Holub
(ODS) a Petr Meier a MUDr. Jaroslav Roztočil
(Nezávislí). Tato komise ověřila a potvrdila platnost
mandátů přítomných zastupitelů a ti pak mohli složit
slib zastupitele: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Všeruby a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Po složení slibu se zvolení zástupci stali
plnoprávnými zastupiteli a mohli začít rozhodovat.
Bez připomínek schválili navržený program a zvolili
volební komisi ve složení Mgr. Václav Červenka
(Nezávislí), Ing. Bohuslav Holub a Miroslav Falkenauer
(ODS). Poté rozhodli, že zastupitelstvo bude mít jako
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neuvolněné. Bez připomínek byl schválen i návrh, že
město bude mít jako v minulých letech 1 místostarostu.
Při rozhodování o způsobu volby starosty a
místostarosty navrhli zástupci Nezávislých tajnou
volbu a jejich návrh byl jednohlasně přijat. Začala
tím práce volební komise, která při každé další volbě
rozdávala volební lístky a poté je sčítala.
Pro volbu starosty byl podán jediný návrh:
Michal Vaněk. V tajné volbě obdržel 10 hlasů, 5
bylo neplatných. Pro volbu místostarosty byly dva
návrhy: Jaroslav Frána (ODS) a Mgr. Václav Červenka
(Nezávislí). V tajné volbě byl poměrem 9 : 6 hlasům
zvolen Jaroslav Frána.
Poté starosta dal hlasovat o tom, že rada
města bude mít 5 členů, z toho 2 jsou starosta a
místostarosta. Nastala tedy volba 3 radních. První
návrh: Ing. Bohuslav Holub (ODS) a MUDr. Jaroslav
Roztočil (Nezávislí). Zvítězil p. Holub poměrem
9:6. Druhý radní byl volen z navržených Jaromíra
Eismana (ODS) a Zdeňka Oulíka a vyhrál J. Eisman
v poměru 9:6. Na třetího radního byl navržen pouze
Miroslav Falkenauer a byl zvolen 9 hlasy, když 6 bylo
neplatných.
Vedení města je tedy toto: starosta M. Vaněk,
místostarosta J. Frána, a radní ing. B. Holub, J. Eisman
a M. Falkenauer.
Dalším úkolem zastupitelstva bylo zřízení
kontrolního a finančního výboru. Jsou to výbory,
které kontrolují činnost rady a zastupitelstva a jsou
ze zákona povinně zřizované. Před volbou členů
těchto výborů přednesl pan Z. Oulík žádost, aby do
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žádného z těchto výborů nebyli navrhováni a voleni
členové Nezávislých. M. Falkenauer projevil lítost
nad tímto postojem, protože vedení těchto kontrolu
provádějících výborů je obvykle právem opozice a
zastupitelé ODS byli připraveni tento zvyk dodržet.
Nicméně po vyjádření tohoto postoje bylo navrženo,
aby se dále volilo jednodušším způsobem aklamací
a byli zvoleni: předseda finančního výboru ing. J.
Krupička a členové J. Růžková a R. Starý. Za předsedu
kontrolního výboru byl zvolen ing. B. Holub a členy L.
Micek a M. Falkenauer.
Za zastupitele, kteří mohou oddávat (kromě
starosty a místostarosty, kteří to mají z funkce) byli
navrženi a jednohlasně zvoleni J. Růžková a Mgr. V.
Červenka.
Jako předposlední bod programu rozhodovali
zastupitelé o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva. Starosta M. Vaněk seznámil
zastupitele s nařízením vlády 318/2017 Sb., ve
kterém je maximální výše odměn a navrhl, aby byla
zastupitelům přiznána odměna ve výši 60% těchto
částek. Pan Oulík za Nezávislé kandidáty oznámil, že
se vzdávají odměn kromě odměny oddávajícímu a že
je odevzdají na dobročinné účely. Pak Mgr. Červenka
navrhl, aby výše odměn byla 30%. Hlasovalo se
nejprve o protinávrhu, který získal jen 6 hlasů. Návrh
60% pak prošel 8 hlasy.
Na závěr proběhla krátká diskuse, před kterou
starosta poděkoval všem odstupujícím zastupitelům.
			
zapsal
Miroslav Falkenauer

Mateřská škola
Začátek školního roku
Než jsme se nadáli, uběhly tři měsíce nového školního roku. Z nejmenších dětí se staly Žabky a
postoupily o patro výše a starší děti se proměnily v Tygříky a odešly do budovy na náměstí. Jako nejstarší začaly
pečlivě plnit roli předškoláků. Do třídy nejmenších dětí přibyli noví Zajíčci a postupně se seznamovali s novým
prostředím, kamarády a paní učitelkou. Společně jsme se přenesli přes počáteční problémy s odloučením od
rodičů a stali se z nás dobří kamarádi. Postupně se učíme novým věcem, pomáhat si navzájem, a hlavně se
těšíme ze hry, která je pro malé děti důležitá.
Celým naším školním programem nás provází postava STUDÁNKOVÉ
VÍLY. V letošním školním roce dostala
novou tvář a zdobí nám prostory naší
MŠ. Každé roční období ji děti společně
strojí do nových šatů podle barev
typických pro danou dobu. Využíváme
spoustu přírodních materiálů a pod
dětskýma rukama tak vzniká mnoho
krásných výtvorů.
Třídu zajíčků čeká v tomto
období malá rekonstrukce.
Krásný nový nábytek bude
sloužit všem dětem a budeme z něj
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Co vše jsme společně prožili
Hned v prvním zářijovém týdnu si nejstarší

děti udělaly výlet do Západočeského muzea v Plzni.
Výstava nazvaná KOŘENY zaujala děti i paní učitelky.
Aktivní formou jsme se dozvěděli mnohá tajemství
života pod zemí.
Na konci měsíce září jsme začali navštěvovat
solnou jeskyni v obci Vísky u Trnové. V příjemném,
nám již známém prostředí si děti společně hrály a
relaxovaly za tónů dětských písní.
Na konci října jsme se zúčastnili VŠERUBSKÉ
DRAKIÁDY. Za tímto účelem jsme se pustili do výroby
pestrého dráčka Mráčka, který sklidil úspěch. Děti
byly odměněny sladkou odměnou a výtvarnými
pomůckami, které ve školce využijeme k dalšímu
tvoření.
K dětem z třídy Tygříků přišla na návštěvu
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kamarádka Hanka Vančurová a pohádkovým
příběhem z knihy Chytré pohádky se zvířátky uvedla
děti do světa finanční gramotnosti. Čtení ve školce
bylo moc pěkné a určitě si rádi příjemné chvilky
zopakujeme.
Při našich procházkách do přírody jsme se
vypravili také i na hřbitov, kde jsme sbírali kaštany.
Některé nám posloužily k tvoření a většinu jsme pak
dali myslivcům, kteří s nimi budou v zimě přikrmovat
zvířátka.
V listopadu k nám dorazilo divadlo. Poutavý
příběh nazvaný DO AFRIKY se dětem moc líbil.
Společně jsme bojovali s nejednou šelmou. Cestovali
jsme autem, letadlem, zdolávali mosty a řeky.
Zachránili jsme žirafu, pomohli slonovi a našli domov
pro opuštěného papouška. Děti se staly součástí děje

a roli herců si řádně užily.
Těšíme se na další společně strávené chvilky
v naší mateřské škole.
Silvie Pražmová

Základní škola
Halloweenské příšery se zmocnily školy
Nejeden žák druhého stupně naší školy
strávil podzimní prázdniny sháněním či vyráběním
halloweenského kostýmu. Tento původně anglosaský
svátek letos připadl právě
na středu 31. října. Zástupy
čarodějnic, kostlivců, i jiných
strašidel tak ovládly školu.
Exkurze
do
plzeňských
synagog
Velkou
plzeňskou
synagogu, která se pyšní titulem
třetí největší synagogy v Evropě,
zná každý. O tzv. Staré synagoze
slyšel ale málokdo. Přitom je
bezesporu stejně zajímavá jako
její mladší „kolegyně“. Skrývá se ve vnitrobloku ve
Smetanových sadech, kam jsme se s žáky 9. třídy
vypravili na začátku letošního školního roku. Ve
Staré synagoze se nachází stálá expozice věnující

se židovským tradicím a svátkům. Deváťáci se tedy
dozvěděli mnoho nových informací o židovské
kultuře i zvycích. Velká synagoga nám nabídla
výstavu fotografií z prvních dní nové Československé
republiky. Unikátní fotografie
plzeňských
oslav
založení
Československa nás skutečně
nadchly. Další exkurze po
místech mapujících dějiny 20.
století na sebe nenechají dlouho
čekat.
Sbírka oblečení a Ježíškova
vnoučata
Předvánoční čas nemusí
být vyplněn jen shonem, nákupy
dárků a přebíráním receptů na
cukroví. Můžeme z něj udělat i čas dobrých skutků
a splněných přání. Proto jsme se rozhodli uspořádat
sbírku (ne)potřebného oblečení pro azylový dům, v
němž nacházejí útočiště matky s dětmi. Snažili jsme
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se zapojit i do projektu Českého rozhlasu Ježíškova
vnoučata, prostřednictvím kterého lze obdarovat
opuštěné babičky a dědečky z domů pro seniory.

Žáci z výtvarného kroužku splní vánoční přání paní
Jiřinky, která si napsala o obrázky namalované dětmi.
Lenka Machuldová

Mobilní nafukovací planetárium
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se na základní škole ve Všerubech
uskutečnil vzdělávací program plzeňské hvězdárny o vesmíru
pro žáky 2. stupně. Tento program byl velmi zajímavý nejen svým
obsahem, ale i místem, kde proběhl - a to v mobilním nafukovacím
planetáriu přímo v naší tělocvičně. Celá projekce byla promítána
uvnitř polokulovité kopule, kde se žáci mohli pohodlně usadit na
polštáře a vzhlížet tak například na souhvězdí severní polokoule,
Měsíc nebo planety sluneční soustavy. Dozvěděli se, jak probíhaly
výpravy na Měsíc, jak vznikl název naší galaxie Mléčná dráha
nebo si přiblížili pohled na Mars a Saturn. Takto promítaný obraz
simuloval situaci, jako by se žáci nacházeli v přírodě a dívali se na
skutečnou noční oblohu. Každý žák si odnesl velmi zajímavý zážitek doplněný o spoustu nových informací.
Petra Šindelářová (Hajšmanová)
Předčítání dětem ve školní knihovně
Čtení knížek je důležité nejen pro děti školního věku, ale
i pro děti předškolní. Sice zatím ještě číst neumí, ale seznámení
s knihami a jejich příběhy je pro ně o to kouzelnější. Díky čtení
se jim rozvíjí logické i abstraktní myšlení a v neposlední řadě
i fantazie. Děti, kterým jejich blízcí čtou, mívají širší slovní
zásobu, což se projeví i v budoucím písemném projevu. Navíc
mají knihy schopnost vytvářet čtenářské, i předčtenářské,
společenství. Postavy knih při ožívají a jejich chování může
sloužit jako vhodný příklad při výchově dítěte.
Všechny tyto důvody nás přivedly na myšlenku, že by
žáci všerubské mateřské školy měli mít možnost navštěvovat
v doprovodu svých učitelek školní knihovnu. Čeká tam na ně
přes čtyři sta pohádkových knížek, během jejichž předčítání zažijí společně se svými kamarády ze školky
nejedno čarovné dobrodružství.
Lenka Machuldová
Ohlédnutí za uplynulým
školním rokem
I když naše škola není příliš
velká, nabízí žákům celou řadu
zájmových aktivit. V uplynulém
školním roce pracoval úspěšně
keramický
kroužek,
kroužek
badmintonu a florbalu, pro
nejmladší žáky kroužek Angličtina
hrou. Největší zájem je tradičně
o keramiku a badminton. Někteří
žáci neměli o tuto činnost zájem,
ale řada dětí docházela na více
kroužků. Většímu rozvoji této
činnosti brání hlavně omezené
autobusové
spojení.
Nadále
vzrůstá zájem o školní knihovnu, ve

které se průběžně doplňují knihy
dle přání samotných žáků. Kroužky
jsou zpoplatněné.
Velmi výhodné jsou akce
divadel a různých společností,
které se svou produkcí přímo
navštíví školu. Ušetří se tím čas a
náklady na dopravu. Například
divadlo Pernštejn uvádí hry
o
jednotlivých
historických
obdobích. V letošním školním
roce se představili s pořadem Staré
pověsti české. V jiném pořadu
jsme se dozvěděli o Husitech. Žáci
školní družiny opět nastudovali
program vánoční besídky pro
obyvatele domu s pečovatelskou

službou. Také navštívená divadelní
představení byla zajímavá. Jednalo
se o představení v plzeňské Alfě
s názvem Umanutá princezna.
Také kino Plaza patří již tradičně
k místům navštěvovaným našimi
žáky. Páťáci nastudovali divadelní
představení pro své spolužáky
z prvního ročníku a MŠ, jindy
se převtělili do masek šílených
bytostí a předvedli, jak to vypadá
ve strašidelné škole. Po delší době
k nám zavítali karlovarští hudebníci
a seznámili nás s dějinami rockové
hudby. Uskutečnili se i další
hudební pořady. Samozřejmostí
se již staly třídní vánoční
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konci každého školního roku
je rozloučení žáků devátého
ročníku. V tom letošním se však
pro malý počet vycházejících žáků
neuskutečnilo. Proběhly zajímavé
a poučné besedy s praktickými
ukázkami. Byla to například
beseda o Mexiku, o zubní hygieně,
beseda s chovatelem dravých
ptáků, beseda se spisovatelkou
Ivonou Březinovou, o významu
konzumace ovoce a pro všechny
žáky školy pořad Recyklohraní –
recyklace hrou. Velkým přínosem
byly přednášky s tématem sexuální
výchovy pro starší žáky a Moje
cesta na svět pro jejich mladší
spolužáky. Žáci pátého a šestého
ročníku se zdokonalili v dopravních
předpisech
a
praktických
činnostech na dopravním hřišti
v Třemošné. Osmáci připravili
pro ostatní spolužáky hru Boj o
poklad, spojenou se stopovačkou
a zakončenou sladkou odměnou
v podobě zmrzliny na Lipovce.
Výchovný poradce s žáky
devátého
ročníku
pravidelně
navštěvuje úřad práce za účelem
konzultací o volbě povolání.
Zajímavou a oblíbenou součástí
výuky jsou tematické exkurze. Žáci
navštívili plaský klášter, centrum
stavitelského dědictví Plasy, Malou
pevnost, bývalé ghetto v Terezíně,
v Praze Vyšehrad a Národní
technické muzeum. Možnosti
další profesní orientace žákům
nastínila akce Workshop Depo
v Plzni. Tradičním místem získávání
informací je plzeňská Techmánie
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a planetárium. Více návštěv
proběhlo rovněž v plzeňské
ZOO, kde žáci absolvovali řadu
tematických programů. Poprvé
se čtvrťáci a páťáci podívali do
profesionální požární zbrojnice na
plzeňské Košutce.
Samostatnou kapitolou
jsou školní výlety, ve kterých
preferujeme poznávací činnost
spojenou s turistikou a pobytem
v přírodě. Žáci absolvovali výlety
do Chudenic, Kolovče, Domažlic
a do pražské ZOO. Školní výlet se
dá uskutečnit i do Plzně, protože i
tam je pořád co objevovat.
Na základě příznivých
zkušeností
se
cykloturistický
kurz stal tradiční akcí naší školy.
Protože nám žáci odrůstají, mohli
jsme se letos vrátit do cyklistům
zaslíbeného městečka Veselí nad
Lužnicí a jeho kouzelného okolí.
Tento kurz není pouze sportovní
akcí, ale plní i funkci kulturně
poznávací. Kurzu se zúčastnilo 16
žáků.
Lyžařský kurz se opět
uskutečnil na Špičáku v hotelu
Sirotek. Zúčastnilo se jej 12 žáků.
Sněhové podmínky byly velmi
dobré, ale teploty několikrát klesly
hluboko pod nulu. Pro následující
školní rok je opět připraveno
ubytování v hotelu Sirotek na
Špičáku. Velký zájem je o výuku
bruslení, zvláště mezi žáky prvního
stupně, která probíhá na zimním
stadionu v Třemošné. Žáci druhého
a třetího ročníku absolvovali
pravidelný plavecký výcvik.
Velmi důležitá je účast žáků

v soutěžích na jakékoli úrovni.
Tradiční je účast v okresním kole
dopravní soutěže mladých cyklistů,
která byla v letošním roce opět
velmi úspěšná. Družstvo mladších
cyklistů se posunulo z loňského
2. místa na první a postoupilo do
krajského kola, družstvo starších
se vyhouplo z 6. na 2. V soutěži
jednotlivců se umístila naše
mladší žákyně na prvním místě.
V okresním kole florbalu obsadili
mladší žákyně 3. místo, starší
žákyně 7. místo, starší žáci 8. místo.
Účast v okresním kole atletického
Poháru rozhlasu bylo završeno
10. místem. Žáci prvního stupně
se poprvé zúčastnili okresního
kola McDonald´s Cupu a obsadili
9. místo. Úspěšný byl další ročník
mikulášského čertovského turnaje
ve vybíjené dívek, který jeho
aktérky odehrály převlečené za
opravdové čertice, a jarní maškarní
turnaj
smíšených
družstev
v přehazované. Do sportovního
klání se dá zařadit také soutěž
třeťáků o nejlepší tanec.
Soutěžit se nemusí pouze ve
sportu. Zajímavá klání se odehrávají
i ve vědomostních soutěžích. 4
žáci se zúčastnili školního kola
olympiády v ČJ, Přírodovědného
klokana také 4 žáci. Dále proběhlo
vědomostní klání Soutěž a vyhraj
(10 žáků). 20 žáků se zúčastnilo
tradiční soutěže Bezpečný internet,
který organizuje Krajský úřad
Plzeňského kraje.
Jaroslav Cafourek

SK Všeruby
Tak jako každým rokem, i letos to nebude
jinak. Fotbalová sezóna je ve své polovině a uloží se
do března k zimnímu spánku. Podzimní část začala
již v létě, kdy naše mužstvo sehrálo řadu kvalitních
přípravných zápasů a nepoznalo hořkost porážky.
A to i přesto, že se naši hráči utkali s týmy z vyšších
soutěží např. Město Touškov nebo Přeštice B. Do
přípravy patří samozřejmě jako každý rok Letní Turnaj,
který zde pořádáme. Tradice nebyla porušena a opět

Všeruby udržely pohár doma ve Všerubech. Tým
byl připraven na sezónu skvěle a nic nebránilo mít
ty nejvyšší ambice. Bohužel co nikdo nechtěl, přišla
řada zranění klíčových hráčů a tomu odpovídala celá
podzimní část. Více už v jednotlivých odstavcích.
´A´ mužstvo.
Jako první zápas nám přichystal los výjezd do
Líní. Soupeř byl houževnatý, ale podařilo se nám ho
udolat. A pak se stalo, co nikdo nečekal - další zranění
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Úlice a kabinou znělo buď teď, nebo nikdy, tým se
semknul a vyhrál 8:0 a následovala výhra i ve Zbůchu
4:6. Bohužel co se opět nestalo, přišly další 3 prohry
a s týmem to nevypadalo vůbec dobře a okupovali
jsme předposlední místo. Pokud jsme chtěli pomýšlet
na klidné jaro a neřešit, jestli sestoupíme, museli
jsme v posledních třech zápasech bodovat naplno.
Nejdůležitější duel přišel hned o víkendu, kdy k nám
přijela poslední Blatnice a ztrácela na nás 6 bodů.
Od začátku bylo vidět, proč jsou poslední a odjeli s 8
góly domů. Další zápas byl v Kožlanech, které byly
těsně nad námi. Pro nezaujatého diváka byl zápas na
góly velmi bohatý a vyhráli jsme 6:5. Do posledního
zápasu jsme vstupovali proti Dolní Bělé, soupeř byl
velmi ambiciózní a chtěl tady vyhrát. To naše mužstvo
nechtělo dopustit a proto s nimi hráli na jednu půlku
a nepustili je do ničeho mimo samostatného úniku,
který proměnili a vyrovnali na 1:1. V druhé půli byl
jasný úkol dát hned gól a pokusit se přidat další.
Bohužel naše mužstvo bylo asi ještě v kabině a hostě
zvýšili na 2:1. Domácí přidali na obrátkách, trenér
okysličil tým a výsledek se otočil na 4:2. Tím jsme
získali důležité další tři body. Áčko je zatím na 8 místě
se skóre 50:38 a na třetí místo ztrácí 5 bodů.
´B´.mužstvo
Béčko začalo svou pouť podzimní částí o 14
dní později a přivítali doma Hadačku. Od první chvíle
bylo jasné, že si Hadačka neodveze žádný bod a
vyhráli jsme 4:1. Nejtěžší zápas přišel další víkend, kdy
přijely velmi silné Plasy a zápas byl vyrovnaný, i přesto
jsme vyhráli 2:1 a hřáli se na prvním místě. Ovšem
studená sprcha přišla další týden, kdy nás porazil 3:1
Úněšov. Další týden jsme doma hostili Mladotice a
měl to být snadný zápas, bohužel jsme bušili do pevné
obrany a díky jednomu brejku jsme prohráli 1:0. To
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naše kluky vrátilo rychle na zem a rázem do středu
tabulky. Další zápas bylo pro nás derby, kdy jsme jeli
na horkou půdu Kunějovic a vyhráli 3:7 a následně
porazili nejslabší Vysokou Libyni 6:0, opět jsme vrátili
na první pozici. Poslední zápas sezóny jsme odjeli
sehrát do Žichlice, vlivem souběžného zápasu Áčka
a zranění se tým poskládal z těch nejlepších, co byli
k dispozici. I přes vyrovnané utkání si rozhodčí minutu
před koncem vymyslel nepřímý kop a díky tomu jsme
prohráli 2:1. Béčko je zatím na 4. místě se skóre 22:12
a ztrátou 3 bodů na první místo.
Starší žáci
Pro naše děti to byla první sezóna ve starších
žácích, ač jsme byli nejmladší mezi týmy, na hře to
nebylo kolikrát znát. První zápas odjely naše děti
do Dolní Bělé, všichni v očekávání co se bude dít,
protože poprvé hrály na celé hřiště, tak přivezly velmi
cennou výhru 5:0. Bohužel do konce podzimní části
zbývalo ještě pět zápasů, v kterých se nám nedařilo
podle našich představ, a prohráli jsme je. Žáci jsou
zatím 6. místě.
Mladší přípravka
Pod vedením Pavla Reinwarta se nadále
připravují na svojí budoucí kariéru. Dětí chodí stále
víc a víc. Od jarní části jsem oslovil i Martina Hodinu,
zda by nechtěl pomoct s trénováním, přece v jednom
se to nedá zvládat a věnovat se všem dětem na plno.
Nakonec bych Vás chtěl pozvat na každoroční
Silvestrovský fotbálek 31. 12. 2018 v 10:00 hodin
na místním hřišti. Všichni jste vítáni a určitě bude
připraveno i něco na zahřátí 😊. Nyní mi nezbývá
než Vám popřát Šťastné a Veselé Vánoce, a ještě
úspěšnější rok 2019 a hlavně pevné zdraví!
				

za SK Všeruby
Jiří Balvín

SDH Všeruby
Přeji všem čtenářům příjemný předvánoční
čas a zdravím Vás naposledy v roce 2018. Pevně
věřím, že poslední dny roku 2018 se obejdou bez
mimořádných
událostí
a hasiči stejně jako vy
všichni stráví Vánoce
v klidu a pohodě.
Podzimní
sezonu
zahájili
mladí
hasiči
netradičně
se
svými
rodiči
při
rodinných
útocích, které se konaly
u hasičské zbrojnice.
Do soutěže se přihlásilo
čtrnáct družstev. Příjemně
strávené odpoledne bylo
zakončeno
společným

posezením. Další velmi vydařenou akcí byl víkendový
pobyt mladých hasičů v Caparticích. Jedenáct
mladých hasičů se svými vedoucími strávili poslední
zářijový víkend v turistické
chatě TJ Spartaku Klenčí
pod Čerchovem. Pobyt
jsme si zpříjemnili výletem
na Čerchov, k pomníku
J. Š. Baara na Výhledech
a v neděli na domažlické
náměstí a vrch Baldov.
Sbor dobrovolných
hasičů v září pořádal již
šestnáctý ročník soutěže o
pohár kolektivu mladých
hasičů.
Po
úvodních
problémech, kdy přípravu
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soutěže přerušil vytrvalý přívalový déšť a vypínání
elektrické energie, proběhla soutěž bez dalších
problémů ke spokojenosti všech účastníků. V soutěži
se prezentovalo 29 družstev a 124 jednotlivců
v bězích na 60 m překážek. V kategorii starších
zvítězilo družstvo z Obory, naše družstvo získalo 9.
místo. V mladší kategorii jsme zvítězili, v bězích na
60 metrů překážek se nám velmi dařilo v kategorii
mladších dívek. Na druhém
místě skončila Eliška Žítková a
vítězství si vybojovala Nikola
Eretová.
Další soutěží mladých
hasičů byl závod požárnické
všestrannosti
v
Žichlicích.
Na této soutěži startovalo
65 družstev. Mladší i starší
skončili shodně na pátém
místě. Závodu se zúčastnily
i děti z kategorie přípravka.
O týden později se všechna
naše
družstva
účastnila
zahajovacího kola 47. ročníku hry Plamen na Horní
Bělé. Mladší získali opět páté místo a starší skončili na
místě šestém. Zatím poslední soutěží bylo Nevřeňské
bloudění, oblíbený noční závod mladých hasičů. Na
soutěž bylo přihlášeno 76 družstev, za nás startovala
dvě družstva přípravky, jedno družstvo starších
a jedno družstvo mladších. Po splnění jedenácti
disciplín v celkovém pořadí získali mladší páté místo.
Starší díky několika zbytečným chybám skončili na
místě dvanáctém. Nyní se kolektiv připravuje na
Mikulášskou střelbu v Ledcích.
V sobotu 24. listopadu se v kulturním domě ve
Všerubech konalo slavnostní setkání mladých hasičů
okresu Plzeň – sever, při kterém proběhlo i vyhlášení
16. ročníku Poháru okresní odborné rady mládeže.
V celkovém hodnocení si naši mladší vybojovali třetí
místo. A Nikola Eretová převzala trofej za nejrychlejší
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běh na 60 metrů překážek v kategorii mladších dívek.
Mimo vyhodnocení pohárových soutěží byli oceněni
i zástupci vedoucích z našeho sboru. Medaili za
příkladnou práci obdrželi Zdeňka a Václav Opatrných
a Jaroslav Frána Medaili za zásluhy o výchovu. Závěr
akce patřil diskotéce pro mladé hasiče.
Jednotka
sboru
dobrovolných
hasičů
byla v průběhu podzimu povolána ke dvěma
mimořádným událostem. První
byl požár odpadu u hřbitova
v Líšťanech, tento výjezd se
nepodařilo zajistit, protože
všichni
členové
jednotky
byli v zaměstnání. Druhým
výjezdem byl požár trávy ve
Všerubech. Mimo zásahovou
činnost
jsme
prováděli
několikrát čištění kanalizace,
buď na žádost města nebo
našich spoluobčanů.
Z
kulturních
akcí
jsme v září ve spolupráci
s městem pořádali v kulturním domě posezení
s Václavem Žákovcem a Annou Volínovou. V říjnu
jsme pořádali drakiádu zakončenou slavnostním
ohňostrojem ke 100. výročí založení republiky. Dále
jsme spolupracovali na organizaci městského plesu
a Martinských slavností. Při slavnostech jsme využili
příležitosti k ocenění organizací, se kterými v našem
městě spolupracujeme, medailí vydanou SH ČMS ke
100. výročí republiky. Oceněnými byly ProVšeruby,
SK Všeruby, Všerubský Racek a Město Všeruby. Nyní
připravujeme Vánoční tvoření s Mikulášskou nadílkou
a tradiční akce Tekutého kapříka a Vánoční zpívanou.
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšný vstup do roku 2019.
Jaroslav Frána
starosta SDH

Ze života města a okolí
Poděkování
Má mě rád – nemá mě rád? Štěstí – neštěstí
– láska – manželství – nemoc – smrt? To je nevinná
říkanka dětí při otrhávání okvětních lístků kopretin.
Ano. Už od mala víme, že nemoci a smrt jsou
nedílnou součástí života. Nemoc a ani smrt se neptají,
když přicházejí. Někdy přichází každá zvlášť, někdy
přijdou ruku v ruce. A někdy udeří tak rychle, že se na
to vůbec nestačíme připravit. A o to je to bolestnější.
Proč to píši?
Před pár měsíci jsme oslavili 15. výročí otevření DPS
a z pořízených fotografií této oslavy se na nás ještě
usmívá Jiřinka Stiborová. Více než 11 let v domě
s pečovatelskou službou pracovala jako správcová
a zároveň jako pečovatelka. Byla nesmírně obětavá,
starostlivá, ochotná a hlavně milovala svoji práci. Vše,

co pořádala pro babičky a dědečky z DPS, měla vždy
perfektně připravené. Pomáhat druhým bylo prostě
její životní poslání.
Jiřinka letos v září podlehla zlé a zákeřné
nemoci. Odešla a nechala nás tu v bolesti z její ztráty.
Přesto s námi zůstala, a to nejen na fotografiích.
Zůstala v našich srdcích. Budeme si ji vždycky
připomínat s láskou a vděčností. Její práce nebude
zapomenuta. Jsem přesvědčena, že by měla radost
z toho, jak skvělá parta děvčat z pečovatelské služby
po ní v DPS zůstala.
Život jde dál. Ale zapomínat nesmíme. A proto
bych chtěla jménem svým ale i jménem městského
úřadu poděkovat za její práci a ubezpečit její nástupce,
že si můžou být jisti naší všestrannou podporou.
Soňa Hyrátová
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Co se dělo ve Všerubech
14. 9. - společenské dění v našem
novém KD odstartovalo POSEZENÍ
s hudbou V. Žákovce a A. Volínové.
Převážně dámské osazenstvo během
chvilky zaplnilo parket, ale nenechal se
zahanbit ani jejich pánský doprovod.
Zpívalo se, tančilo a všichni se dobře
bavili. Škoda jen, že ten večer tak rychle
uteče.
28. 9. - druhou akcí v pořadí
byl 1. MĚSTSKÝ PLES pořádaný ve
spolupráci města s SDH Všeruby.
K tanci a poslechu hrála početná
kapela Amátovka ze Stříbra, která své
vystoupení během večera zpestřila o převleky. Parket zaplnily tančící páry, až se zdálo, že by mohl být i větší.
Přece jen, dlouho taková akce ve Všerubech chyběla.
Bohatá tombola losovaná o přestávce udělala šťastným
nejednoho výherce. Obsluhu u baru i vstupu zajišťovali
profesionálové, což budilo dojem velmi reprezentativní
akce. Pochvala patří všem, kdo si vzpomněli na základní
pravidlo vyučované na každém tanečním kurzu, a to je
přijít na danou společenskou akci v odpovídajícím oděvu
a je jedno, zda se ples koná v Plzni, v Praze nebo ve
Všerubech. Je to prostě PLES. Palec nahoru všem dámám
v dlouhých róbách a jejich elegantním doprovodům.
29. 9. se na hřišti konal „předvolební guláš“,
kde nás Nezávislí Kandidáti Všeruby seznámili se svým
programem a pro všechny připravili pestré odpoledne plné zábavy a jídla. Účast občanů byla velká.
30. 9. v KD se mohlo debatovat s druhou kandidující stranou – ODS. Dozvěděli jsme se vše, co dosud
ve městě proběhlo, co se podařilo a co se chystá. Děti se
vyřádily na obřím skákacím hradě a také zde čekalo na
každého občerstvení. I zde byla účast občanů značná.
13. 10. se v hasičárně konala další prodejní akce
nám všem známá jako VŠEBAZÁREK
pod vedením
Štěpánky Fleisnerové a Evy Brunerové. Nakoupíte zde vše,
co potřebujete a co ještě nemáte. Naopak si také můžete
včas zajistit prodejní místo a prodat, co již nepotřebujete.
28. 10. - v tento slavnostní den, kdy naše republika
slavila svých 100 let, se autobus plný Všerubáků vydal do
Prahy na další divadelní představení. Moderně zpracovaný
muzikál TRHÁK v přítomných zanechal silný zážitek. Mimo
to jsme měli dostatek času na oběd a někteří z nás zhlédli
část programu oslav na Staroměstském náměstí, někdo se nechtěně přimotal do procházejícího průvodu, ale
nakonec se všichni zdárně našli a pan řidič nás bezpečně dovezl opět do Všerub. Dík patří městu za dotaci na
dopravu a Š. Fleisnerové a E. Brunerové za organizaci zájezdu.
3. 11. - MYSLIVECKÝ PLES pořádaný Mysliveckým spolkem Chrančovice, z. s., zastoupený Jaroslavem
Smejkalem ve spolupráci s SDH Všeruby byl v pořadí druhým plesem ve Všerubech. Hned při vstupu do sálu
se otevřel pohled na impozantní tombolu – namátkou jmenuji 9 x divočák, 20 x bažant, sika, srnče, obilí,
brambory atd. atd. a hlavní cena odlov 1ks divočáka včetně zvěřiny. Dík patří všem sponzorům. Oceňuji
šikovně uspořádané stoly, čímž vzniklo více míst pro hosty. I vhodný výběr kapely – hrál V. ŽÁKOVEC se svojí
skupinou, přispěl ke skvělému večeru. Věřím, že se všichni dobře bavili.
10. 11. - velmi hezký každoroční zvyk se stal z konání MARTINSKÝCH SLAVNOSTÍ na náměstí. Program
navrhl a sestavil David Běle v čele organizačního týmu ve složení Miroslav Falkenauer a Michal Široký. Také
letos se začalo požehnáním vínu, občanům i městu, čehož se ujal Otec Vojtěch Selucký OP. Jako první vystoupila
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plzeňská kapela St. Johnny a potěšila přítomné zvučným blues, RnR a boogie. Po poledni a huse k obědu
zaplnila pódium početná dechová kapela Kralovanka.
Své vystoupení měli připraveni i hasiči z Horní Břízy,
kteří předvedli náročnou práci psovodů se svými
psími záchranáři. Velmi zajímavá podívaná zaujala jak
děti tak dospělé. Poté přišel kouzelník Pan Kravata a
svou show přitáhl pozornost všech přítomných dětí,
které se přímo zúčastnily vystoupení. Následovala
kapela hrající hudbu z Irska, Skotska, Anglie nebo
Bretaně. Večer zakončila pražská kapela Blueberry
s chytlavými českými texty, které jsme si s chutí zapěli
s nimi. Vlídné počasí nám dopřálo užít si slavnosti
po celý den, k dispozici byl obrovský vyhřívaný stan,
nabídka jídla a nápojů byla pestrá. Nechyběly ani
stánky s řemeslnými výrobky, mnozí si např. mohli
sami vyrobit svíčku.
22. 11. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Audit ovčí
stolice v kinosále KD zahrál spolek Jezírko. Tato absurdní komedie pojednává o tom, jak bača Erik Beran
přijel z horského venkova do parlamentu, kde chce logickými argumenty napadnout nesmyslný zákon o
hygieně zvířat. Poslanci, kteří si chtějí udržet
svojí dosavadní pozici v parlamentu, schystají
plán a odjíždí mezi ovce na venkov k Eriku
Beranovi. Na vlastní kůži si vyzkouší kydání
hnoje, dojení, místní stravu i zdejší romantiku.
Po zhlédnutí této absurdní komedie divák
získává jakýsi náhled do praktik parlamentu a
věřím, že vše je bráno s náležitým nadhledem.
Představení se konalo za finanční podpory
města a mně nezbývá doufat, že při příštím
představení se hlediště zaplní do posledního
místečka. Vstupenky zakoupené v předprodeji
jsou vždy slosovatelné.
Viola Pešková
Zpráva o volebním výsledku Nezávislých
kandidátů a o prvním jednání zastupitelstva města
Všeruby z pohledu Nezávislých kandidátů
Ve volbách konaných ve dnech 5. a 6. 10.
2018 získalo sdružení nezávislých kandidátů šest
míst v zastupitelstvu, ODS získala míst devět. Je sice
pravda, že jsme volby nevyhráli, ale i tak si myslíme,
že získat 6 míst v zastupitelstvu je celkem silný mandát
k prosazování našeho programu. Celkem jsme získali
3283 hlasů (z celkových 8518), po přepočtu na
občany, kteří se k volbám dostavili, lze konstatovat,
že jsme získali podporu od 248 občanů (z celkových
645 občanů, kteří k volbám přišli). Proto cítíme
odpovědnost a chceme naše, potažmo Vaše, zájmy
stále prosazovat. Několik dní po volbách došlo k jedné
změně v naší kandidátce a to k tomu, že z osobních
důvodů odstoupil ze zastupitelstva Miroslav Hartman,
následně se tedy v souladu se zákonem o volbách do
zastupitelstev obcí stal zastupitelem první náhradník,

což byl v té době Václav Červenka. Takže v současné
době zastupuje v zastupitelstvu města Nezávislé
kandidáty Silva Pražmová, Jarda Roztočil, Petr Meier,
Zdeněk Oulík, Rudolf Herák a Vašek Červenka. Vědomi
se poměrně silného mandátu (6 zastupitelů) vstoupili
jsme hned po volbách do povolebního vyjednávání
s ODS o složení rady města a o návrzích na kandidáty
na starostu a místostarostu. Při prvním jednání (za
Nezávislé kandidáty se zúčastnili Herák, Červenka a
Oulík, za ODS Vaněk, Falkenauer a Frána) bylo nejdříve
ze strany ODS navrženo, že ve vedení města (starosta,
místostarosta a radní) budou pouze zastupitelé
zvolení za ODS, pro Nezávislé kandidáty navrhla ODS
místa vedoucích kontrolního a finančního výboru.
My jsme navrhli, že jsme si vědomi „vítězství“ ODS
a že nebudeme navrhovat protikandidáta na starostu
města. Pro Nezávislé kandidáty jsme navrhovali post
místostarosty (Vašek Červenka) a jedno místo v radě
města (Zdeněk Oulík), v případě, že ODS nebude
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souhlasit s postem místostarosty pro Nezávislé
kandidáty, tak jsme byli ochotni ustoupit z požadavku
na post místostarosty a požadovali bychom dvě místa
v pětičlenné radě pro naše kandidáty (Červenka,
Oulík). Tyto návrhy jsme si mysleli (a vlastně si i stále
myslíme), že zcela reflektují volební výsledek v našem
městě. Reakce ODS byla taková, že s tímto absolutně
nesouhlasí a chtějí, aby ve vedení města byli pouze
zastupitelé zvolení za ODS. Myslíme si, že toto jejich
jednání není rozhodně demokratické a že neodpovídá
volebnímu výsledku a je defacto fackou těm 248
občanům, kteří nám dali svůj hlas. My jsme chtěli, aby
lidi z obou dvou kandidátek společně pracovali a řídili
město (poměr 9:6 odpovídá poměru 3:2), my jsme
chtěli spolupracovat a nabídli jsme své zkušenosti,
schopnosti a kontakty, ale byli jsme odmítnuti.
Ve středu 31. 10. 2018 proběhlo první –
ustavující – zasedání zastupitelstva města. Jako hlavní
body programu byly volby orgánů vedení města. Na
náš návrh byly hlavní volby voleny tajnou volbou. A
jak volby dopadly? Ve stručnosti tak, že zastupitelé
zvolení za ODS absolutně nereflektovali výsledek
voleb ve Všerubech a ve své podstatě jednohlasně
odhlasovali, že nechtějí, aby nikdo ze zvolených
Nezávislých kandidátů pracoval ve vedení města.
Je pravda, že mají většinu (9:6), takže si vlastně
mohou dělat, co chtějí, to nám všem ostatně dali
najevo. Bylo nám navrženo, abychom kandidovali do
finančního či kontrolního výboru, ale to jsme odmítli.
Následovalo hlasování o odměnách pro zastupitele.
Návrh ODS byl ten, aby všichni zastupitelé za svoji
činnost v zastupitelstvu dostávali měsíčně odměnu
(toto nikdy ve Všerubech nebylo) a aby tato odměna
byla ve výši 60% z maximálních částek vycházejících
se zákona. My jsme byli proti tomuto návrhu, s tímto
jsme nesouhlasili, nakonec jsme navrhli, aby tyto
částky byly pouze do výše 30%, tak jak byli v minulosti
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odměňováni pouze místostarosta a členové rady (a
předsedové kontrolního a finančního výboru). Tento
náš návrh byl rovněž odmítnut a nakonec byl hlasy
zastupitelů ODS schválen jejich návrh na 60 % pro
všechny zastupitele. Na dotaz Václava Červenky, proč
se odměny u neuvolněných zastupitelů zvyšují takto
skokově, defacto jednou tolik, bylo zodpovězeno p.
Falkenauerem, že maximální částky dané zákonem se
neustále zvyšují a proto tedy ODS požaduje zvýšení
i pro zastupitele zde ve Všerubech. Níže uvádíme
výsledky voleb s výší měsíčních odměn hrubého (v
závorce měsíční odměna v roce 2019, neboť od 1. 1.
2019 dochází v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018
Sb. k navýšení těchto částek), které tedy všichni
zastupitelé města Všeruby od 1. 11. 2018 pobíráme):
Starosta – Michal Vaněk – 51.135-, Kč (54.715,- Kč)
Místostarosta – Jaroslav Frána – 16.568,- Kč (17.727,Kč)
Členové rady – Bohumil Holub, Miroslav Falkenauer a
Miroslav Eisman – každý 3.682,- Kč (3.940,- Kč)
Předseda finančního výboru – Jiří Krupička – 1.841,Kč (1.967,- Kč)
Předseda kontrolního výboru – Bohumil Holub –
1.841,- Kč (1.970,- Kč)
Členové finančního výboru – Jana Růžková, Karel
Starý, 1.534,- Kč (1.642,- Kč)
Členové kontrolního výboru – Miroslav Falkenauer,
Luboš Micek, 1.534,- Kč (1.642,- Kč)
Oddávající zastupitel – Jana Růžková, Václav Červenka
– 2.120,- Kč (2.185,- Kč)
Členové ostatních komisí (přestupková, SPOZ, bytová)
– á 1.534,-Kč (1.642,- Kč)
Ostatní zastupitelé bez dalších funkcí – 920,- Kč (985,Kč).
za Nezávislé kandidáty
Václav Červenka, zastupitel města

Střípky z CPOS Město Touškov
JEDNO TĚLO, MNOHO ÚDŮ
V kalendáři zbývá už jen pár listů, které je nutno otočit. Blíží se konec roku 2018 a s ním i bilancování
všeho, co člověk prožil. Pro jedny mohl být rokem těžkým, a tak
s nadějí vyhlíží rok 2019; pro druhé rokem splněných přání a
spokojenosti. V souvislosti s těmito lidmi je spojené tvrzení, že nemají
důvod a potřebu nic měnit, tudíž se jich rekapitulace netýká. Pak jsou
tu ale ti, co se nachází někde uprostřed.
Přemýšlím nad rokem 2018, třídím a probírám se životem,
zkušenostmi a akcemi pořádaných v rámci CPOS Město Touškov. Je
toho opravdu hodně. Např. nádherný projekt Plníme Vaše nevyslovená
přání, poutavé vyprávění našich klientů v dokumentu Drahokamy
času, Den otevřených dveří pořádaný nejen pro veřejnost, účast na
Konferenci APSS či zapojení se do projektu Ježíškova vnoučata, a jiné.

- 12 -

VŠERUBSKÉ LISTY
Nutno říci, že bez dobrého zázemí vytvořeného vrcholovým managementem,
spolupráce a službou spojenou s posláním celé organizace by toho všeho
nebylo, poněvadž „Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha … aby si
jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči.“
Těmito několika řádky bych ráda s pokorou poukázala také na TY,
které jsou nedílnou a nemalou součástí CPOS. Na TY, které se nacházejí na
nejnižší úrovni pyramidy managementu. Na TY, jejichž snahou je každodenní
praktická pomoc lidem žijících v nepříznivé situaci. Na TY, které též žijí svůj
příběh, prožívají radosti i smutek. Na Ty, které mají také svá nevyslovená přání.
Na TY – PEČOVATELKY, kterých je v organizaci několik desítek. Poděkování
patří všem. Za Touškov a Všeruby děkuji paní Ivetě, Janě, Jarmilce, Marušce,
Marušce, Monice, Pavle a Renče, jejichž přáním je např. více lásky, radosti,
zodpovědnosti, upřímnosti, empatie, respektu a tolerance mezi lidmi.
Markéta Nováková
koordinátorka střediska Touškovsko

Seznam šikovných osob
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
Jan Falkenauer - péče o vzrostlé stromy, rizikové kácení , tel: 733133355, email: Falkenauerj@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 - tel: 724 181 189
David Běle - ostření a výroba nožů - tel: 777 004 289

Pozvánky na budoucí akce
Živý betlém - 8. 12. od 16:45 hod - pořádá město Všeruby - náměstí
Adventní koncert skupiny JenTet - 9. 12. v 17 hod v kostele Svatého Ducha
Vánoční pohádka - divadlo pro děti - 14. 12. od 18 hod – pořádá Racek Všeruby
Taneční zábava se skupinou Antracit - 22. 12. od 20 hod - pořádá SK Všeruby - kulturní dům
Betlémské světlo a Vánoční koncert - 23. 12. od 17 hod - pořádá Racek Všeruby
„Půlnoční“ mše svatá - 24. 12. od 21 hod v kostele Svatého Ducha
Tekutý kapřík - 24. 12. od 22 hod- pořádá SDH Všeruby - hasičárna
Výroční valná hromada SDH Všeruby – 2. 2. 2019
Fotbalový ples a valná hromada SK Všeruby – 15. a 16. 2. 2019 – kulturní dům (resp. restaurace Muňári)
Odpoledne s kouzelníkem – 17. 2. 2019 od 15 hod - pořádá spolek ProVšeruby - kinosál kulturního domu

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových stránkách www.vseruby-mesto.cz. V případě zájmu
nabízíme případným zájemcům zasílání elektronické verze
na konkrétní emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové adrese vserubske.listy@seznam.cz a
další vydání Všerubských listů Vám bude doručeno přímo

ROČNÍK VIII, číslo 4/2018

do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 28. února 2019,
předpokládané vydání nového čísla je plánované na 15.
března 2019.
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