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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky (nebo na obrazovky
počítače) první číslo Všerubských novin. Jsem
velmi rád, že se našli lidé, kteří jsou ochotni
tyto noviny dávat dohromady, a věřím, že tato
iniciativa bude velkým přínosem pro obec i
občany.
Byl bych velmi rád, kdyby tyto noviny
působily jako nový informační kanál. Vždyť
Všeruby se úspěšně rozrůstají, z iniciativy
mnohých jsou pořádány akce, o kterých ostatní
nevědí a přitom by se rádi zúčastnili. Také o
činnosti obecního úřadu, nebo o záměrech
a rozhodnutích zastupitelstva obce budou
noviny přinášet objektivní zprávy a zmírní
tak šíření zkreslených informací. Zájem o
věci veřejné v dnešní uspěchané době velice
opadl a k občanům se dostávají informace,
které do pravdy mají mnohdy velmi daleko
a nepřinášejí objektivní obraz o dění v obci.
Jsem mnohdy překvapen, když mluvím s lidmi
na ulici, co všechno jsme prý rozhodli nebo
co se bude stavět, dít či pořádat. Proto budu
velmi rád, když se najde všeobecně přijímaný
prostor, ve kterém by se o dění v obci lidé
dozvídali pravdivé informace. Předejdeme tak
mnohým fámám či přímo pomluvám, které
jsou nepříjemné a těžko se pak vyvracejí.

Nebylo by špatné, kdyby tento zdroj
komunikace fungoval i na druhou stranu –
tedy od občanů k zastupitelům. Rád
bych, kdyby se tyto noviny staly i
fórem k diskusi a vyjádření Vašich
názorů.
Noviny chtějí také přibližovat
historii Všerub. To je velmi dobré,
vždyť již v roce 2012 oslaví Všeruby
800 let od první zmínky o obci a to je
jistě nejen velká událost, ale i výzva pro nás
všechny, abychom projevili větší zájem o naši
obec, zapojili se do veřejného života a posílili
tak společenský a kulturní život. Výročí 800
let by nás mělo vyprovokovat k poznání naší
historie a z tohoto poznání by měl vyrůstat
náš zdravý patriotismus.
Lidem, kteří si vzali za své tento nelehký
úkol vydávat noviny, přeji pevné nervy, dobré
nápady, obrovskou trpělivost a podporu
občanů.
Novinám, pak mnoho zdaru a dlouhý život.
K tomu bude potřeba pomoci nás všech a tak
novinám přeji, aby se jim této pomoci dostalo,
a aby je všichni občané Všerub vzali za své.
Václav Primas
starosta

Slovo šéfredaktorky
Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostalo do rukou první
číslo Všerubských listů. Noviny si vzaly za
úkol informovat Vás čtenáře o dění v obci,
o rozhodnutích Rady a Zastupitelstva obce,
o plánovaných kulturních, společenských
a sportovních akcích. Chtěli bychom,
aby pravidelnými rubrikami byly zprávy
ze všerubské základní a mateřské školy,

informace občanských sdružení působících ve
Všerubech, zajímavosti
z
kronik,
zprávy
z farnosti, významná
jubilea, oznámení o
narození dětí,
pár
řádek z bohaté místní historie atd.
Ale především, posláním novin
budou články od Vás občanů, jimiž můžete
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zážitky z různých akcí. V každém novém
čísle vyslovíme otázku a rádi bychom
na ni od Vás čtenářů znali odpověď, a
z došlých článků sestavíme přílohu novin.
Mnozí z Vás už jistě ví, že v roce 2012
naše obec oslaví 800. výročí od první zmínky
o existenci obce. Bude to obrovská událost a
my všichni bychom se měli zapojit do příprav
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na oslavy v nadcházejícím roce. Bude to rok
plný kulturních a společenských setkávání.
Vaše náměty, ale i jiné články a podněty
je možné zasílat v elektronické podobě na
e-mailovou adresu:
vserubske.listy@seznam.cz.
Těšíme se na Vaší odezvu.
Veronika Menčíková

Z jednání zastupitelstva obce
Zásadními
body
jednání
byly
změna rozpočtu a inventury. Zasedání za
nepřítomnosti starosty vedl místostarosta p.
Falkenauer, přítomno bylo 13 zastupitelů
z celkového počtu 15.
Když se na konci roku sestavuje
rozpočet, není známa přesná částka, kterou
obec dostane jako podíl na různých daních
státu. Přitom tyto příjmy jsou pro rozpočet
zásadní. Obec může postupovat dvěma
způsoby .
První možností je, že nesestaví
rozpočet a první měsíce roku funguje podle
„rozpočtového provizoria“, což znamená,
že každý měsíc může vydat maximálně
1/12 loňského rozpočtu. To sebou přináší
nepříjemné omezení obzvláště, pokud do
tohoto období přijdou větší faktury například
za nějaké investiční akce.
Druhou možností je sestavit rozpočet,
ve kterém jsou výše těchto příjmů odhadnuty
a vybrány jakoby z ﬁnančních rezerv obce
a poté, co je určena výše podílu na daních
schválit změnu tohoto rozpočtu. Odpadá tím
nepříjemné omezení 1/12 loňského rozpočtu.
Z toho důvodu a také proto, že auditoři vidí
tento způsob jako vhodnější, postupuje obec
už několik let tímto způsobem.
Je patrné, že takováto změna rozpočtu je
bezproblémová, více méně „účetně-technická“

a prošla hlasováním hladce.
Podobně bezproblémové byly i
inventury. Členové zastupitelstva byli
v jednotlivých komisích, které prováděly
inventury na jednotlivých částech majetku
obce a také základní a mateřské školy Všeruby
a tak schválení proběhlo bez problémů a
diskusí.
Dalším projednávaným bodem byla
koupě a prodej pozemků.
Zásadním bylo odkoupení inženýrských sítí
– příjezdové komunikace, parkovacích stání,
chodníků, veřejného osvětlení a kanalizace
splaškové a dešťové od
manželů Hartmanových
na lokalitě za okály
směrem k Lipovce
a to za symbolickou
1,- Kč. Jde o obvyklý
proces u podobných developerských projektů
– ﬁrma, která připravuje pozemky pro stavby
rodinných domů, postaví ve vlastní režii
cesty a sítě a ty pak předá obci, která se o ně
pak stará. S tímto případem souvisel i první
z prodejů – při přesném zaměření zmíněných
cest se zjistilo, že 12 m2 pozemku zůstalo v
majetku obce.
A tak, aby vše proběhlo správně,
prodala obec – také za 1,- Kč – tento pozemek
manželům Hartmanovým a ti ho pak
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prodej a nákup byl jednomyslně schválen.
Jediná výhrada padla již při minulém
zastupitelstvu a týkala se vyvěrání vody
z těchto pozemků na silnici. Tento problém
byl technicky vyřešen a ani SÚS Kralovice
– správce silnice – neměl k napojení výhrady.
Další prodej však neprošel – v lokalitě
u DPS ve Všerubech byl zájem o odkup
pozemku podél rokle. Tudy však je plánovaný
přístup na obecní pozemky, které jednou budou
použity na stavební parcely a tak prodej nebyl
schválen.
V bodě různé informoval místostarosta
zastupitele o průběhu prací na tůních u
Radimovic. Podle projektu, který je z 97%
dotován za SFŽP ČR, zde vzniknou tři
zahloubené rybníčky – tůně. Jedná se o projekt
podporující tak důležité zadržování vody
v krajině a tím podporování zvýšení kritické
úrovně spodních vod. Zároveň tím vznikne
hezký kus krajiny, jako cíl nejčastějších
vycházek našich obyvatel. Firma, která tůně
buduje, v rozporu s projektem z počátku
rozhrnovala vykopanou zeminu do okolí
budoucích lagun. Po upozornění ji začala
vyvážet jednak na mezideponii na „hrázi“,
jednak na nedaleká pole. Odvoz a uložení
materiálu mimo stavbu byl projednán a
schválen nadřízeným odborem životního
prostředí. Vzhledem k počasí se však práce
oproti plánu prodlužují a tak byl schválen
dodatek ke smlouvám se SFŽP o prodloužení
termínu do 30. 3. 2012 s tím, že by samotné
práce měly být během roku 2011 dokončeny a
zbývající čas je pro „zúřadování“ dotace.
Trochu výbušným tématem bylo
projednávání stavu připojení domů na
kanalizaci a ČOV. Pracovníci obecního úřadu
registrují řadu stížností, že někteří obyvatelé
své domy dosud nepřipojili anebo dokonce
připojili, ale přípojku nezlegalizovali a
za odpad neplatí – na rozdíl od poctivých
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občanů, kteří se podle zákona připojili a stočné
obci platí. Rada obce rozdělila nepřipojené
obyvatele na ty, u kterých technická obtížnost
znemožňuje či ztěžuje připojení a na ty, u
kterých není žádný důvod pro nepřipojení
a přesto na výzvy k připojení nereagují.
S prvními uložila starostovi jednat, seznam
druhých předala právnímu zástupci obce, aby
začal právní úkony vedoucí k nápravě.
Zastupitelé znovu projednali způsob
přidělování obecních bytů a bytů v DPS a
kriteria tohoto přidělování. Dospěli k závěru,
že samotná kriteria budou pouze doporučujícím
faktorem pro komisi složenou ze třech
radních a ze dvou zastupitelů. Komise bude
také využívat poradní hlas bytového odboru
obecního úřadu. Dále bylo schváleno pravidlo
složení kauce ve výši 3 nájmů a podmínka, že
žadatel nesmí mít dluhy vůči obci.
Zastupitelé pak byli informováni p.
Falkenauerem, že ﬁrma BERGER Bohemia
zahájila práce na obchvatu Všerub, což přijali
všichni s radostí. Tento obchvat, jehož stavba
byla již tolikrát odložena, odkloní těžkou
nákladní dopravu z kamenolomu v Zahrádce
ze Všerub. Jeho trasa povede od Slatiné
směrem na silnici vedoucí od Nekmíře na
Novou Hospodu. Přejme dodavateli stavby,
aby práce probíhaly bez problémů a v co
nejkratší době se splnilo přání většiny obyvatel
Všerub a přeložka silnice byla v provozu.
V diskusi se zastupitelé zabývali
špatným stavem kanalizace v ulicích na
Klunkách. Jejich oprava bude ﬁnančně i
technicky náročná, protože bude muset být
v podstatě vybudována kanalizace nová.
Na opravy či rekonstrukce stávajících částí
kanalizace se obec pokusí získat prostředky
z dostupných dotačních titulů.
Miroslav Falkenauer
místostarosta
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Obecní úřad informuje
Poplatky ze psů
V souladu s obecní vyhláškou č. 2/199 je každý držitel psa povinen ohlásit do 15-ti dnů
vznik poplatkové povinnosti, rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku do 15 dnů od jejich vzniku.
Sazby poplatků činí ročně 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého psa a každého
dalšího psa téhož držitele.
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to nečiní-li více než
400,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku, činí-li více než 400,- Kč ročně ve
čtyřech stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3., 30. 6., 30. 9., 20. 12. každého roku.
Svoz odpadu společností AVE CZ – viz. přiložený přehled
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Z farnosti
Obnova varhan ve Všerubech
Ve Všerubech již nikdo ani nepomatuje,
kdy naposledy hrály varhany v kostele sv.
Ducha na náměstí. Ty, které stály na kůru,
byly již dávno nepoužitelné. Jejich stav byl
takový, že znalci se shodli na tom, že nemá
smysl je opravovat.
V kostele se tedy desetiletí hrálo na
harmonium. Jeho zvuk připomínal harmoniku
a do kostela se moc nehodil a tak bylo později
nahrazeno elektrofonickými varhanami.
Použitý model byl vyroben přímo pro kostely
a měl digitálně nahraný zvuk píšťalových
varhan, přesto způsob vytváření zvuku a jeho
šíření prostorem je u originálních píšťalových
varhan natolik speciﬁcké, že se stále jednalo
pouze o nedokonalou náhražku s omezenou
životností.
V Německu roku 1883 postavila
varhanářská ﬁrma Ludwig Edenhofer
z Regenu pro poutní kostel v Adlersbergu,
farnost Pettendorf (asi 10 km od Regensburgu
- Řezna) osmirejstříkové jednomanuálové
varhany. Jednalo se o čistě mechanické
varhany (tj. mechanickými táhly obsluhované)
se zásuvkovou vzdušnicí, s pedálem a
pedálovou spojkou, jak bylo tenkrát obvyklé.
Tento systém je dodnes nejspolehlivějším a
času neodolnějším varhanním systémem.
V roce 1993 si nechali v Adlersbergu
postavit nové, větší varhany. Staré, funkční,
byly demontovány a dlouho uskladněny
byly po různých garážích a skladech. Ještě
před jejich rozebráním byl kostel kompletně
vyplynován proti škůdcům dřeva, takže i
varhany byly naštěstí takto ochráněny. Později
byly tyto varhany nabídnuty řezenským
biskupstvím zdarma biskupství plzeňskému.
Po krátkém rozhodování – podle poměru

velikosti nabízených varhan a kostela, podle
toho kde varhany nejsou, ale i podle toho jak
budou využity – padlo rozhodnutí nabídnout
tyto varhany naší farnosti Dolní Bělá pro
kostel ve Všerubech.
V roce 2009 byly za cca 20.000,Kč varhany posháněny ze všech skladů a
garáží a dovezeny do kostela ve Všerubech.
Cena za postavení 214.300,- Kč, která se po
započtení DPH vyhoupla na 257.160,- Kč se
však zdála nepřekonatelnou. Z iniciativy paní
učitelky Kočové ze Základní umělecké školy
(hudebky) ve Všerubech a všerubského sboru
byl zorganizován
beneﬁční koncert,
jehož
výtěžek
bude použit na
postavení varhan.
Kostel byl plný,
koncert měl veliký
úspěch. Bylo až dojemné, že někteří lidé – a
nebyli to pravidelní návštěvníci kostela – ještě
další dny po koncertu přinášeli peníze s tím,
že se na koncert nedostali, ale chtějí přispět.
Přesto vybraná částka cca 4.500,- Kč byla
sice úctyhodná, ale vzhledem k nákladům na
postavení varhan maličká.
Na popud generálního vikáře Plzeňského
biskupství jsme napsali dopis, ve kterém
jsme naši svízelnou situaci vylíčili. Dopis byl
přeložen a zaslán na biskupství v Řezně, které
je partnerskou diecézí Plzeňského biskupství.
Odsud přišla pomoc v hodnotě cca 190.000,Kč. To byl již důvod k zahájení montáže.
Postavením varhan byla pověřena
německá ﬁrma Antonín Habětín. Staré
varhany byly demontovány, část kovových
píšťal byla zachována a dána do depozitáře a
zbytek byl spálen – vše bylo zničeno
červotočem.
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podlaha a začala samotná stavba varhan.
Během stavby několikrát všem zatrnulo
– zdálo se, že se varhany na kůr nevejdou, ale
vše klaplo opravdu na milimetry. Jako kdyby ty
varhany zde prostě měly být. Během listopadu
a prosince byla postaveny celé varhany kromě
jediného rejstříku. A tak po naladění mohly již
na „půlnoční“ vánoční mši poprvé po dlouhých
desetiletích zaznít varhany ve Všerubském
kostele.
Tuto událost – postavení varhan – která
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se stává jednou za sto let, ještě oslavíme po
úplném dokončení slavnostním koncertem,
na kterém slíbila účast varhanní virtuoska
a bývalá profesorka plzeňské konzervatoře
dr. Chaloupková. Přitom budou varhany
slavnostně vysvěceny. Doufáme přitom vybrat
ještě chybějící peníze – kdo pozorně četl tento
článek a troch počítal, pochopil, že jich chybí
ještě mnoho. A tak se obracíme na veřejnost
s prosbou o podporu této výjimečné kulturní
události.
Za farnost M. Falkenauer

SDH Všeruby
Sbor dobrovolných hasičů ve Všerubech
má k 1. lednu 2011 93 členů, z toho je 14
mladých hasičů do 18 let, 38 žen a 41 mužů.
Z řad hasičů starších osmnácti let je
ustavena zásahová jednotka obecního úřadu.
Jejím prvořadým úkolem je pomoc obecnímu
úřadu při zajištění požární ochrany v obci.
Počet členů zásahové jednotky byl upraven
na 14 osob, pro které obecní úřad mimo své
povinnosti ze zákona, platí úrazové pojištění
pro zásahy a výcvik.
Jednotky požární ochrany se dle zákona
o požární ochraně dělí do pěti kategorií. Při
jejím zařazení do poplachového plánu je
posuzováno požární nebezpečí dané lokality.
Počet a vybavení okolních jednotek, počet
obyvatel obce, která jednotku zřizuje a mnoho
dalších kritérií. Jednotka naší obce je zařazena
do kategorie JPO III. – to znamená jednotka
požární ochrany, která zasahuje i mimo
katastr obce. Ustavená z členů občanského
sdružení působícího na úseku požární ochrany.
Povinností jednotky je výjezd na žádost
krajského operačního střediska k mimořádné
události a to do 10 minut od vyhlášení
poplachu.
Mimo výjezdů k požárům či jiným

událostem je povinností každého člena
této jednotky, prodělat každoročně školení
v rozsahu 40 hodin. Náplní tohoto školení
je například práce s dýchací technikou,
školení bezpečnosti práce, kurz první pomoci,
zdokonalení činnosti s vybavením, které má
jednotka k dispozici atd..
Členové zásahové jednotky se starají
nejen o údržbu požární techniky, ale také
výstroje a výzbroje, se kterou jednotka
disponuje. A společně se členy soutěžních
družstev našeho sboru, se podílejí na úklidu
hasičské zbrojnice a jejího okolí.
Velitelé a strojníci mají navíc
k
základnímu
školení v jednotce
každoročně
kurz
pořádaný hasičským
záchranným sborem
plzeňského
kraje.
Součástí
výcviku
jsou i taktická či
prověřovací cvičení
pořádaná minimálně jednou ročně pro více
jednotek dané oblasti. V listopadu se všichni
členové naší jednotky zapojili do taktického
cvičení pořádaného v rámci okrsku Všeruby.
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Jednotka vyjížděla ke čtyřem událostem.
9. května do Kunějovic na požár stodoly.
V polovině měsíce pak do Chrančovic,
kde byl hlášen požár bytu v bývalé školce,
po dojezdu na místo se ukázalo, že šlo pouze
o zapomenutý oběd na sporáku. V červnu to
byl požár balíkového stohu u Chotíkova, kde
hasiči asistovali při likvidaci slámy. Opět požár
balíků slámy, tentokrát v Telecím mlýně byl
poslední událostí, ke které jednotka vyjížděla
v srpnu 2010.
Na žádost obce jednotka prováděla
čištění a proplach částí kanalizace a mytí
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silnic v rámci celého katastru obce. V červenci
členové jednotky zajišťovali požární asistenci
na Selském dnu v Hunčicích, v říjnu na
drakiádě ve Všerubech a 9. prosince na akci
Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
Při výše uvedených aktivitách, členové
jednotky ze svého volna bez nároku na
jakoukoliv odměnu, obětovali v průběhu roku
2010 téměř tisíc hodin. Což při osmi hodinové
pracovní době činí víc než půlroku práce.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

Spolek HRDIBOR Všeruby
V roce 2010 byl založen na popud
několika nadšených lidí Spolek Hrdibor.
Jméno spolku nebylo vybráno náhodou. Právě
Hrdibor ze Všerub je první osobou, která
vystupuje z temnot dávných časů na listině
z roku 1212.
Cílem spolku je propagace památek,
upozorňování na jejich havarijní či nedůstojný
stav, vyvíjení aktivit
pro
společenská
a
volnočasová setkávání,
obnovování zvyků a
tradic a v neposlední řadě
brigádnická činnost ve
smyslu údržby drobných
památek a hradiště ve Všerubech. Členové
spolku se plně zapojili do aktivit spojených
s přípravou 800. výročí obce. V letošním roce
si přejeme obnovit zašlou krásu povalených
božích muk, kterých je při krajích polí a lesů
nepočítaně. V plánu činností je začištění
hradiště (již neexistujícího všerubského
hradu) od náletových dřevin a usazení lavičky
s informační tabulí. Z místa hradiště je
překrásný výhled do všerubského údolí.

V roce 2010 uspořádal spolek za
ﬁnanční podpory obecního úřadu, Jany
Nezbedové z koloniálu JARO, SDH Všeruby
a TJ KZJ SK Všeruby dvě kulturní akce.
1. Všerubská drakiáda se velmi vydařila,
nepršelo, foukal vítr (někdy až moc) a účast
byla hojná. Po obloze létalo asi 40 draků.
9. prosince se uskutečnilo vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Jde o krásnou
novou tradici, lidé z celé České republiky
pošlou Ježíškovi přání ke splnění krásně
prožitých Vánočních svátků, a zároveň se lidé
snaží o vytvoření nového českého rekordu.
V roce 2008 bylo vypuštěno neuvěřitelných
100 858 balónků. Loňský mrazivý a zasněžený
předvánoční den vytvořil nádhernou atmosféru
a ze Všerub bylo k nebi posláno 94 balónků.
Rekord ale překonán nebyl, celkem bylo z celé
republiky vypuštěno skoro 68 000 balónků.
Náš velký dík za obě akce patří
všerubským hasičům - za perfektní spolupráci
při zajištění „cateringu“ (grog, pivo, limo,
káva) a za ozvučení areálů. Všem sponzorům
ještě jednou děkujeme.
Prosba na závěr - rádi bychom uskutečnili

- 9-

VŠERUBSKÉ LISTY

v tělocvičně základní školy sportovně – spolku a podpořit nás v naší činnosti, neváhejte
taneční hry pro děti. Pokud byste nám chtěli a napište do redakce novin.
pomoci s přípravou, prosím, napište nám.
V případě, že máte zájem stát se členy
Veronika Menčíková

TJ KZJ SK Všeruby
Zpráva trenérů družstva žáků – podzimní část podporovali, a to jak doma, tak i na hřištích
sezóny 2010/2011
soupeře, podle statistiky ČMFS máme nejvyšší
počet diváků na domácích zápasech v soutěži,
Začali jsme v červnu 2010, kdy jsme což svědčí o tom, že společný zájem máme
pozvali mládež na první trénink. Díky velké všichni. V současné době
účasti jsme žáky přihlásili do okresní soutěže. máme v kádru 25 žáků, což
Hlavním trenérem se stal Ivan Pavelka, dle našeho názoru by nám
asistentem Pavel Tureček, vedoucím mužstva mohl závidět i fotbalové
Tomáš Flesar. Naše společná práce začala týmy ve větších obcích než
tréninky dvakrát týdně, s účastí jsme spokojeni jsou Všeruby.
dodnes. I přesto, že bojujeme ve spodních
Velký dík patří paní
vodách tabulky, konkrétně jsme poslední, Kateřině Flesarové, která se nám stará o ty
ale odhodlání našich žáků je veliké a všichni nejmenší žáčky a nevynechala ani jeden zápas
doufáme, že na jaře naše společné nadšení ani soustředění, dále děkujeme Robertovi
zúročíme.
Primasovi a dalším, kteří nám pomáhají.
Na podzim 2010 z osobních důvodů V neposlední řadě chceme poděkovat našim
odstoupil hlavní trenér Ivan Pavelka, hlavním sponzorům.
V současné době jsme začali zimní
trenérem se stal Pavel Tureček a asistentem
Tomáš Flesar. V říjnu jsme byli na soustředění přípravu v tělocvičně místní školy.
na Šumavě, účast žáků byla 11chlapců a dvě
Ještě jednou chceme poděkovat všem
dívky. Všichni jsme si soustředění velice užili příznivcům Všerubského fotbalu za vaši
a stmelili tým.
podporu.
Za realizační tým
Dále chceme poděkovat našim
fanouškům, kteří nás neustále při zápasech
Pavel Tureček a Tomáš Flesar
Zpráva trenérů ‚‚A‘‘ mužstva - podzimní část 3 penalty. Dvě soupeři proměnili a jednu brankář
sezóny 2010/2011
Véna Červenka chytl.
Když se podíváme na tabulku po polovině
“A” mužstvo dospělých hrálo druhou sezonu soutěže, tak to není příjemný pohled, ale zase není
okresní přebor. Za polovinu soutěže jsme získali nic ztraceno. Vypadá to takto, je to neuvěřitelně
12 bodů při skóre 23:31. Nejlepší střelec, i přesto vyrovnané:
že odehrál jen polovinu zápasů je Pavel Karlovec. 6. místo H. Bříza „B“ 17 Bodů
Vstřelil 7 branek. Nasbírali jsme 23 žlutých karet 7. místo Vejprnice „B“ 17 Bodů
(nejvíce Greiner Luděk – čtyři) a tři červené karty. 8. místo Kozolupy
16 Bodů
Kopali jsme 4 penalty, všechny jsme proměnili, 9. místo Úněšov
16 Bodů
13 Bodů
ale jednu nám rozhodčí neuznal. Soupeři kopali 10. místo Kaznějov
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11. místo Křelovice
13 Bodů
12. místo Všeruby
12 Bodů
13. místo Nýřany „B“ 10 Bodů
14. místo Sulkov
5 Bodů

V současné době se mužstvo začalo připravovat
na jarní část sezóny pod vedením Rudy Heráka
s tím, že se opět hledá vhodný trenér a k němu
vedoucí mužstva. Mužstvo trénuje každou středu
v tělocvičně a každou neděli venku.
Takže mezi 6. a 12. místem, na kterém jsou
Rudolf Herák
nyní Všeruby, je rozdíl pouhých pěti bodů. Na
Pavel Reinwart
jaře může tedy rozhodovat každý bod.

Anketa
Vážení spoluobčané,
na tomto místě našich „novin“ bychom
Vás vždy v každém čísle rádi oslovili s anketní
otázkou, kterou bychom v dalším čísle
vyhodnotili. Rádi bychom tímto způsobem
získávali vaše názory na skutečnosti týkající se
života v naší obci. Odpovědi, prosím, zasílejte na
naši emailovou adresu:
vserubske.listy@seznam.cz

V této souvislosti již na obecním úřadu
začala pracovat „komise“, která má na
starost právě přípravu uvedených oslav v roce
2012. Pokud byste se chtěli účastnit činnosti
této „komise“, tak informace o jednáních vám
poskytnou na obecním úřadu, nebo v redakci
našich „novin“. Vzhledem k tomu, že jedním
z bodů těchto oslav by měla být i výstava dobových
pohlednic či fotograﬁí, tak vás tímto žádáme o
Anketní otázka pro toto vydání Všerubských listů zapůjčení takovýchto dokumentů, jejich kopií
nebo o zaslání těchto dokumentů v elektronické
zní:
Jak byste si představovali důstojné podobě na adresu redakce.
oslavení 800. výročí první zmínky o Všerubech,
Za redakci
které budeme slavit v roce 2012?
Václav Červenka

Pozvánka na plánované akce
MASOPUST - 5. 3. od 08.00 hod, pořádá TJ KZJ SK Všeruby
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - 12. 3. od 14.00 hod, Hasičárna,
JOSEFSKÁ ZÁBAVA - 12. 3. od 20.00 hod, Hasičárna, pořádá SDH Všeruby, hraje kapela Aliance
JEN TAK PÁRTY - 19. 3. od 20.00 hod, restaurace Na Hřišti, pořádá Maruška
BÁL MEDVĚDA SEVERÁKA - 2. 4. od 20.00 hod, Hasičárna, hraje kapela Toužimáci
MÁJKA - 30. 4., pořádá TJ KZJ SK Všeruby
VŠERUBSKÁ ŠLÁPOTA - 1. 5. pořádá Radka Mičulková a spol.

z redakce
Všerubské listy budou distribuovány
(alespoň ze začátku) zdarma do každé domácnosti
ve Všerubech.
Jejich elektronická verze bude k nahlédnutí
na webových stránkách www.obec-vseruby.cz.
V případě zájmu nabízíme případným zájemcům
zasílání elektronické verze na konkrétní emailovou

adresu, v tomto případě nás kontaktujte na mailové
adrese vserubske.listy@seznam.cz a další vydání
Všerubských listů vám bude doručeno přímo do
vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 30. 4.
2011, předpokládané vydání nového čísla je
naplánované na 15. 5. 2011.

