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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Je po prázdninách. Začíná podzim a já jen
doufám, že bude pokračovat krásné počasí, které právě o
prázdninách bylo. I když na začátku to
tak nevypadalo a předpovědi vypadaly
katastrofálně.
Často čtu v novinách,
že tento čas je takzvané
„okurkové období“, já si
nemyslím, že by se u nás
nic nedělo. Když pominu, že
nám naše mládež pořád ničí, co jiní vytvoří, je
s podivem, že to jejich rodičům nevadí. Děti často
nezletilé, se toulají po městě ve dvě v noci a pod příkrovem
tmy demolují náš společný majetek.
Musím říci, že chování nových i starších majitelů
řidičských průkazů nám není rovněž lhostejné a proto
přistupujeme k větší spolupráci s Policií
ČR. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby
policie zřídila stanici v našem městě.
Toho se asi jen tak při dnešní ekonomice
nedočkáme.
Teď trochu příjemnější věci. Jak
si většina z vás všimla, parkovala nám na
náměstí technika. I když jsme ji museli tři
týdny obcházet, byla to nutnost, aby byla
technika aspoň trochu pod dozorem kamer. Ve spolupráci
s ﬁrmou Berger Bohemia se podařilo opravit opět další
část komunikací, a to jak ve Všerubech, tak i v dalších
spádových obcích. Každý, kdo dnes přijede do Radimovic

(viz foto níže) nebo do Popovic na náves, tak vidí výsledek
na první pohled. Mám za to, že občané těchto obcí čekali
na zmiňované opravy dost dlouho. Ale i ulice ve Všerubech
tyto opravy potřebovaly jako sůl (viz
foto výše - parkoviště u bytovek),
někdy to vypadalo jako na staveništi.
Za trpělivost dotčených občanů, kteří
v těchto ulicích žijí, bych jim touto
cestou rád poděkoval.
Ve výčtu prací nesmím
zapomenout ani na práci fotbalistů,
kteří nezištně zpevnili břeh potoka, aby nám při další
větší vodě neuplavalo hřiště. „Namakali“ se tam někteří
dost, i když jich byla hrstka. Ale o tom se možná rozepíší
fotbalisté sami. Toto zpevnění břehu bylo podmínkou
Povodí Vltavy pro převod části pozemků pod hřištěm
do našeho vlastnictví. O tyto pozemky usiluje město již
několik let. Věřím, že se nám podaří
tento převod uskutečnit ještě letos.
Po prázdninách jsme v našem
městě přivítali 28 prvňáčků, kterým
chci touto cestou popřát hodně úspěchů
v nové životní kapitole a paní učitelce
hodně trpělivosti při jejich výchově.
To byl jen takový malý průřez
prázdninovým obdobím. Nám všem
ještě jednou přeji krásný, slunný podzim a hodně sil do
další práce, která nás ještě čeká.
Jaroslav Schejbal
starosta

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se sešlo 24. června. Hlavní
bod jednání bylo schválení závěrečného účtu a účetní
uzávěrky města Všeruby za rok 2012. Jde do značné
míry o účetnickou záležitost a tak ing. Krupička seznámil
s hlavními body a přeložil je do „lidštiny“. Zásadní je,
že dluhy města jsou kryty ﬁnanční hotovostí na účtech.
Rezervy na účtech jsou dostatečné i pro případ nenadálých
událostí. To se zdá samozřejmé, ale v tisku často čteme o
městech a obcích v konkurzu, které nejsou schopny dostát
svým závazkům. A tak je potěšitelné, že zastupitelé Všerub
hospodaří rozvážně.
Podobně muselo podle zákona o obcích schválit
zastupitelstvo účetní uzávěrku Základní a mateřské školy
Všeruby, která je příspěvkovou organizací města. Při jejím
schvalování byly připomenuty počítače a další vybavení,
které žáci školy vyhráli v různých soutěžích a s úspěchem
je používají při výuce.
Dalším bodem bylo schválení prodeje 50 m2
pozemku po bývalé stodole v zahradě bývalé fary panu

Winklerovi.
Poté zastupitelé radostně odsouhlasili přijetí
30.000,- Kč dotace z Plzeňského kraje na opravu
kapličky v Radimovicích. Tato kaplička pak s opravenými
křížky podél cesty na Radimovice - 3 křížky u tůní,
křížek v polovině cesty do Radimovi a křížek na návsi
v Radimovicích – byly přijaty do majetku obce.
Zastupitelé se v dalším bodě jednání připojili
k návrhu rady města darovat 20.000,- Kč na postižené
povodněmi letošního jara. Protože se chtěli vyhnout
tomu, aby peníze přišly do nesprávných rukou, darovali je
prostřednictvím Diecézní charity Plzeň, která má dlouholeté
zkušenosti s poskytováním tohoto typu pomoci.
Pan starosta pak přítomné informoval, že město
podalo žádost o schválení vlajky (jak si ji na městských
slavnostech občané vybrali). Měla být schválena v říjnu
tohoto roku. Z toho plyne, že současná vládní krize
a rozpuštění parlamentu dobu, než bude schválena,
dost prodlouží. Doufali jsme, že na Svatomartinských
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slavnostech už vyvěsíme vlajku, ale to jistě ještě nebude
schválená.
V diskusi se zmiňovala nedobrá situace dopravního
provozu u vchodu do velké školy. Celá tato část by se měla
komplexně vyřešit a tak starosta a místostarosta podali
návrh, aby do rozpočtu příštího roku byla zahrnuta částka
na vypracování projektu této komunikace od kapličky až
k bytovkám a zastupitelé tento záměr schválili.

Na závěr poděkoval starosta panu Červenkovi,
který přišel na minulém zastupitelstvu s nápadem zapojit
do rekonstrukce zahrady mateřské školky rodiče dětí. Sešlo
se deset rodičů a vyřezali nevhodné dřeviny a vykopali
staré betony. Dnes je zahrada celá nová s novými hracími
prvky pro děti.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Městský úřad informuje
Od příštího čísla bychom rádi ve Všerubských listech zavedli novou rubriku – SOUKROMÁ INZERCE. Jedná se o
zveřejňování krátkých jednořádkových soukromých inzerátů zdarma v rubrikách – PRODÁM, KOUPÍM, DARUJI.
Nejedná se o komerční placenou inzerci, ta se již v našich novinách vyskytuje. Vaše případné
inzeráty pište na vserubske.listy@seznam.cz nebo zaneste na městský úřad.
např.: - za odvoz daruji starý nábytek, pavel.novak@neznam.cz
- prodám jablka ze sadu, tel: 777888999
V příštím čísle bychom rádi zveřejnili seznam řemeslníků, ﬁrem a dalších šikovných
lidí, kteří „něco“ umí. Jednalo by se pravděpodobně o přílohu k našim novinám, ve které
by byl uveden jmenný seznam s kontakty výše uvedených osob (nemusí se nutně jednat o
osoby podnikající na ičo nebo o právnické osoby), v tomto seznamu bychom rádi uveřejnili co nejvíce našich šikovných
spoluobčanů, kteří mohou své znalosti, dovednosti a um nabídnout ku prospěchu i ostatním spoluobčanům. Případní
zájemci o zveřejnění v tomto seznamu pište na mailovou adresu anna.hurkova@vseruby.cz nebo volejte na telefonní
číslo: 377 915 480.
Město Všeruby pořádá 19. 10. 2013 jednodenní zájezd na Památník bitvy národů u Lipska v Německu. Letos je
to 200 let od památné bitvy, ve které byl poražen Napoleon a 100 let od otevření památníku této bitvy. Tento památník
je životním dílem Franze Metznera, všerubského rodáka, který se podílel sochařskou výzdobou i architektonickým
ztvárněním. Cena zájezdu je cca 150,- Kč (tato cena je dotovanou cenou za dopravu, strava je na vlastní útratu). Z
bohatého programu uvádíme – 19. 10. tematické prohlídky o stavbě a opravě Památníku, vstup volný, po celý den
umělecká a divadelní představení, nedělní program 20. 10. je věnován historickému ztvárnění bitvy s více než 5 500
účastníky z celého světa. Doprovodným programem je historické zobrazení vesnice z roku 1813, historická řemesla,
tábory a trhy s dětskými hrami. Více informací na: http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/tl_ﬁles/voelkerschlacht/
download/Voelki_Flyer_Gedenkwoche_tschech_WEB.pdf. Případní zájemci se můžou přihlásit na mailové adrese anna.
hurkova@vseruby.cz nebo volat na telefonní číslo: 377 915 480. V případě zájmu o dvoudenní zájezd je možné zajistit
levné ubytování.
Ve sběrném dvoře je nově osazen zelený kontejner humanitární společnosti na obuv + textil. Použité oblečení i
obuv vhazujte, prosíme, v igelitových pytlích.
Dne 24. 9. 2013 bude v době od 10:00 hod do 15:00 hod v celé obci (včetně vodárny, FVE) přerušena dodávka
elektřiny.
Od 1. 10. 2013 bude ve Všerubech otevřena nová lékárna, která se bude nacházet v areálu prodejny s průmyslovým
zbožím (pod ZŠ Všeruby směrem ke Kokořovu).
Město Všeruby pořádá dne 18.10.2013 od 18.00 hod v hasičská zbrojnici posezení s hudbou Václava Žákovce,
vstupné dobrovolné
Dne 1. 12. 2013 proběhne Zpívání u stromečku s následným rozsvícením vánočního stromu na náměstí.
Slavnostní program bude ukončen adventním koncertem v kostele Sv. Ducha.

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
Valerie Hornová (rodiče Pavel Horna a Marie Hornová)
Tereza Foltýnová (rodiče Petr Foltýn a Michaela Foltýnová)
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Marie Jeřábková z Klenovic (ve věku 83 let)
Zdeňka Schejbalová ze Všerub (ve věku 59 let)
Adéla Schuldesová ze Všerub (ve věku 95 let)
Oldřich Liška ze Všerub (ve věku 65 let)
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V červnu 2013 proběhlo jako každoročně na Městském úřadě ve Všerubech
slavnostní přivítání nových občánků do našeho města a jeho částí. Pan starosta přivítal těchto šestnáct krásných
dětiček:
Diana Toráčová, Tomáš Mertl, Zdenka Holá, David Baum, Pavel Dandáš, Kristian Vasilev, Dominik Převor, Sebastian
Servinský, Michael Marek, Alexandr Vopat, Linda Bursová, Natálie Opatrná, Louis Klement, Jakub Tofﬂ, Klára
Fialová a Ondřej Mach.

Základní škola
Rozloučení s deváťáky
Jak se již stalo tradicí na zdejší ZŠ, s koncem
školního roku se loučili i deváťáci. Připravovali si celé
2. pololetí šk. roku pro tuto událost program, který
nejprve předvedli dětem z mateřské školy. Další den
přijeli pozvaní hosté a rodiče deváťáků. Spolu se žáky
1. – 8. tříd a pedagogickým sborem se sešli v tělocvičně
školy, kde slavnostní rozloučení s deváťáky proběhlo. Po
předtančení a projevu byli požádáni o několik slov pan
ředitel Cafourek a pan starosta Schejbal. Pan starosta
zavzpomínal na své rozloučení se ZŠ a poté předal žákům
drobné dárky od MěÚ Všeruby. Pak již následoval kulturní
program s názvem „Studio Devítka“ zahrnující zpěv, tanec,
scénky, reklamu. Závěr tvořila prezentace vycházejících
žáků a fotky připomínající jejich 9 let na ZŠ. Dle reakcí
Nový školní rok je za dveřmi
V pondělí 2. září se opět zaplní prostory naší školy
žáky a učiteli. Počet prvňáčků bude letos rekordní. Do
školních lavic usedne 28 dětí. Z tohoto důvodu nebudou
žáci tradičně docházet do malé školy na náměstí. Jejich
třída bude v přízemí hlavní budovy, kde jsou větší prostory.
Třídnictvím je pověřena zkušená paní učitelka Alena
Švecová.
V novém školním roce se objeví novinky ve výuce.
Žáci druhého stupně se budou učit dvěma cizím jazykům,
rozšíří se dopravní výchova, zvýší se důraz na zvládání
mimořádných situací.
Během prázdnin jsme pracovali na zlepšení

Mateřská škola
Ohlédnutí za závěrem uplynulého školního roku
Závěr školního roku v naší MŠ se nesl v duchu
pobytů v přírodě, sportovních her a poznávání okolí. Deštivý
konec jara nás ale neodradil a pobyt na čerstvém vzduchu
jsme si užívali při každé příležitosti. Několik akcí jsme byli
nuceni přesunout kvůli nepřízni počasí, avšak nakonec se
vše podařilo a uskutečnily se v náhradním termínu. Jednou
z akcí bylo i malování na chodníku, které jsme pořádali
společně s MěÚ Všeruby. Když se na nás konečně 12.
června sluníčko usmálo, vše jsme si vynahradili a zaplnili
jsme chodníky nepřeberným množstvím barevných kreseb,
které si samozřejmě zasloužily odměnu. Každý si proto za
svůj výtvor odnášel diplom, sladkou odměnu a pořádný

přítomných se program líbil.

Dana Nováková

prostředí školy. Byla vymalována jídelna, přilehlé sklady
a některé třídy. V návaznosti na jarní výměnu oken
v pracovně přírodních věd došlo i na její vymalování
a hlavně na kompletní výměnu nábytku. Do pracovních
lavic se instaluje rozvod nízkého napětí, aby si žáci řádně
užili pokusy s elektrickým proudem. Ve třech třídách
ozáří tabule nové zářivky. Pracovníci školy samozřejmě
prováděli generální úklid a řadu oprav a vylepšování.
Přeji všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům
školy hodně zdraví a pohody, úspěšný vstup do nového
školního roku a hlavně jeho úspěšné zvládnutí.
Jaroslav Cafourek
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Nechyběly samozřejmě očekávané výlety.
Nejprve jsme navštívili Dům pohádek v Plzni a poté jsme
se vydali na farmu v Milínově. Tady se děti seznamovaly
s prací zemědělců, péčí o domácí zvířata, dojením krav,
stloukáním másla, sklizní obilí, mlácením cepem, hledáním

jehly v kupce sena, ochutnávkou zemědělských produktů a
na závěr se všichni svezli na ponících. Děti si celý den moc
užily a řádně unavené se těšily na odpolední odpočinek ve
školce.

Léto jsme přivítali pobyty v přírodě, pikniky
v trávě či vycházkami spojenými s opékáním uzenin.
Nejstarší děti se vydaly i na pěší výlet do Kunějovic.
Podívaly se do míst, kde někteří z jejich kamarádů bydlí a
navštívily také teletník.
Tradiční tečkou školního roku je naše školní
besídka, kde děti předvedou rodičům, co se za uplynulý
rok ve školce naučily. Jako každým rokem se akce vydařila
a děti si za své výkony zaslouží obrovskou pochvalu.
Naši předškoláci se loučili se zástupci MěÚ a
byli obdarováni šerpou, knihou a nechyběla ani sladká
odměna, kterou dostaly samozřejmě i mladší děti, jenž
přišly předškoláky podpořit. Svým pokřikem předškoláků
se vydali vstříc novým zážitkům a povinnostem. Přejeme
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jim jen to nejlepší v 1. třídě.
V závěrečném týdnu školního roku jsme se ještě
byli rozloučit s žáky 9. třídy. Připravený program se nám
moc líbil a tak děti ukázaly také pár věcí, které se naučily.
Starší kamarádi je na oplátku odměnili malými dárečky,
které děti moc potěšily.
V průběhu měsíce července pokračoval v naší MŠ
prázdninový provoz. Užívali jsme si slunečného počasí a
většinu času jsme trávili pobyty v přírodě, vycházkami do
okolí a hrami na školním hřišti či zahradě.
Některé předškolní děti se jen nerady loučily
se školkou a kamarády. My jsme za to opravdu rádi a
věříme, že i těm nově příchozím se staneme jejich druhým
domovem.
Silvie Pražmová
Nový školní rok
Začal nám další školní rok. Můžeme děti přivítat v
nově upraveném prostředí. Na stěnách jsou další malované
obrázky, které vytvořily paní učitelky, je barevně obnovený
domeček, ve kterém si děti rády hrají a další pomůcky.
Postupně se snažíme obnovovat také zařízení školky.
Z rozpočtu školy byla instalována v 1. třídě MŠ nová
nábytková stěna. Zastupiteli města Všeruby byl schválen
ﬁnanční příspěvek na rekonstrukci školní zahrady.
Zahrada MŠ
Rekonstrukce zahrady byla pro nás prioritou,
protože z bezpečnostních důvodů již staré zařízení zcela
nevyhovovalo.
Začali jsme brigádou s rodiči dětí ze školky.
Odstranilo se staré oplocení a nevyhovující dřeviny se
sousedícími zahradami. Bylo právě horké počasí, ne
zrovna vhodné na fyzickou práci, ale přesto přišlo několik
rodičů nám pomoci. Udělalo se kus práce a prostor krásně
prokoukl. Moc děkujeme všem zúčastněným za pomoc.
Další práce na zahradě nám zajistil zřizovatel.
Odstranilo se staré přední oplocení a podezdívka a bylo
postaveno vše nové. V prostoru zahrady byla upravena
celá plocha, zaseta tráva, osázeny dřeviny a opraveno
pískoviště. V obnoveném prostoru jsou nyní nově
vybudovány zahradní herní prvky pro děti – skluzavky,
houpačka, slézací stěna, pružinová hopsadla.
Děkujeme všem za všechny práce – rodičům, pracovníkům
z ﬁrmy ARBO, PALIS a dalším, kteří se na pracích podíleli.
Víme, že nic není zadarmo, a proto zvlášť děkujeme
zastupitelům města Všeruby za poskytnuté ﬁnance.
Věříme, že radost dětí z toho, co bylo pro ně připraveno,
vše vynahradí a nově vytvořené prostředí bude pro děti
příjemné a stane se místem, kam se budou každý den
těšit.
Jana Růžková
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SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
Přeji všem školákům i jejich rodičům, úspěšný
start do nového školního roku. Stejně jako škola začíná
každé září i nový ročník soutěží mladých hasičů.
Abychom byli ve své činnosti úspěšní jako
v uplynulém roce začal kolektiv již od 2. září opět
s pravidelnými schůzkami. Mladí hasiči se scházejí
v pondělí a ve čtvrtek od 17,00 do 19,00 hodin. Družstvo
přípravky má své schůzky stejně jako vloni vždy ve
středu mezi 17 a 18 hodinou.
V minulém vydání Všerubských listů, jsem Vás
informoval o tom, že družstvo dorostenek a družstvo
mladších pojede reprezentovat náš okres na krajské soutěže.
Krajské kolo dorostu se konalo 15. června v Tachově.
Dle mínění trenérky Majdy mělo družstvo, které na tuto
soutěž připravovala na mnohem lepší výkon. Bohužel
nevydařilo se téměř nic z toho, co dorostenky natrénovaly
a v celkovém pořadí jim patřilo 4. místo. Vítězem krajské
soutěže se staly dorostenky z Úněšova.
8. a 9. června se družstvo mladých hasičů
zúčastnilo pohárových soutěží v Horní Bělé a Mrtníce.
V běhu na šedesát metrů tu mělo svoji premiéru i družstvo
přípravky. Všichni mateřáci disciplinu zvládli bravurně a
se ctí dokončili, ke spokojenosti obou vedoucích Majdy a
Andrejky. Bohužel horší to bylo s družstvem mladších. Při
prvním rozběhu se zranila Naďa následně potom i Kryštof.
I přes tuto skutečnost jsme si na Bělé nevedli špatně. Mezi
staršími chlapci získal Jarda Kristl 2. místo a v mladších
dívkách doběhla Adéla Tesková na 3. místě. V nočních
požárních útocích skončilo družstvo mladších na 7. místě.
Stejnou příčku získalo družstvo i druhý den v Mrtníce.
Díky zraněním ze sobotní soutěže začala být
vážně ohrožena účast našeho družstva na krajském kole
hry Plamen. Účasti na krajské soutěži se navíc zřekl i Dan,
který odjížděl s rodiči na dovolenou. Z potřebných deseti
dětí pro složení družstva zbývalo 9. června dětí pouze pět.
Nezbylo tedy nic jiného než povolat zálohy napříč okresem
Plzeň – sever. Díky spolupráci jednotlivých kolektivů
mohlo v pondělí 10. června začít plánované soustředění
bez problémů. Družstvo při pondělním ranním nástupu
mělo deset řádných členů plus jednoho náhradníka. Za
Všeruby v družstvu startovali Adéla Tesková, Petra a
Pavla Kelešovi, Aleš Salák, Libor Mařík. A na hostování
k nám přišli z SDH Bučí Veronika Macháčková a Andrea
Kalousová, SDH Horní Bělá Klárka Pešíková, Jan Nový a
Matyáš Koza a SDH Nekmíř Filip Šípek. Těchto jedenáct
dětí prošlo ve velmi pěkném počasí týdenním soustředěním,
které se konalo ve Všerubech. A i díky stravování, které
nám zajistila školní jídelna, a zapůjčení místního hřiště
pro tréninky se podařilo připravit pro krajské kolo velmi
kvalitní tým.
Krajská soutěž Hry Plamen se konala 21.

– 23. června v Domažlicích. Na toto klání nás přijeli
podpořit fanoušci především z Horní Bělé, a kdybychom
nedokázali nic jiného, měli jsme stoprocentně nejhlasitější
fanklub. V krajském kole se provádí všechny discipliny
hry Plamen. V Průběhu soboty a nedělního dopoledne tak

družstva musí zvládnout, závod požárnické všestrannosti
dlouhý cca 3km. Dvě běžecké discipliny, štafetu 4x60
metrů a štafetu CTIF na 400 metrů překážek. A tři požárně
technické discipliny, štafetu požárních dvojic, útok CTIF
a požární útok. Nám se podařilo všechny discipliny vyhrát
a zvítězit tak v Krajském kole hry Plamen. Radost byla o
to větší, že ve starší kategorii zvítězilo družstvo z Horního
Hradiště.
V červnu se konala v Hůrkách soutěž požárních
družstev našeho okrsku. Družstvo žen ve vyrovnané
soutěži získalo 3. místo a družstvo mužů místo páté.
V průběhu letních měsíců se družstva zúčastnila několika
pohárových soutěží. O pohár starostky OSH Plzeň – sever,
ženy 1. místo, Memoriál Pankráce a Tyce Nekmíř ženy 2.
místo, muži 6. místo, o pohár starosty SDH Nevřeň ženy 3.
místo. 90. let SDH Lhotka ženy 3. místo, muži 7. místo.
Zásahová jednotka v tomto období vyjížděla k
pěti mimořádným událostem. V červnu to byl úklid škod
po přívalovém dešti v Kunějovicích, kde jsme pomáhali
s odčerpáním vody ze sklepů zaplavených zahrad a studní a
v neposlední řadě při úklidu naplaveného bláta. V červenci
k požáru hrabanky ve Všerubech nad bývalou drůbežárnou.
Tři zásahy připadly na srpen, při bouřce 6. 8. to byl pád
přístřešku na zaparkovaná auta a druhý den padlý strom.
Posledním výjezdem byl požár lisu balíků u Slatiné. Mimo
tyto zásahy jsme s cisternovou automobilovou stříkačkou
pomáhali zalévat hřiště a v období největších veder kropili
vozovky na území města.
Z kulturních a vzdělávacích akcí jsme se podíleli
na branném dni v základní škole, kde byli děti seznámené
s požíváním hasicích přístrojů, bohužel s ohledem na
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nepříznivé počasí na praktické vyzkoušení nedošlo.
Na konci června jsme prováděli požární asistenci a
spolupracovali na zajištění Selského dne v Hunčicích.
Velmi vydařenou akcí, na které jsme se také podíleli,
byla Mokrá galuska a následně večerní zábava u hasičské
zbrojnice.
Nyní nás čekají již tradiční hasičské soutěže,
které se budou konat 28. září. Mladí hasiči změří své síly
v průběhu dne na fotbalovém hřišti v běhu na 60 metrů,
štafetě CTIF a uzlové štafetě. Večer budou následovat
požární útoky dospělých u hasičské zbrojnice pro zpestření
doplněné jednou tajnou disciplinou a dle informací
opětovnou účastí družstva Všerubských fotbalistů. Rádi
přivítáme na těchto soutěžích každého fandu požárního
sportu.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Z činnosti SK Všeruby
Po skončení jarní části fotbalové sezony jsme
se ihned pustili do rekonstrukce trávníku. Firmou PMtrávníky bylo provedeno provzdušnění hrací (i tréninkové)
plochy, bylo navezeno 90 tun písku a hřiště bylo doseto.
Škoda jen, že hned od začátku se nepodařilo zprovoznit
kropení hřiště a když se toto podařilo, tak došlo k poruše
čerpadla a asi 14 dní jsme museli hřiště provizorně kropit
ve spolupráci s našimi hasiči. Zde patří velký dík Jardovi
Fránovi, který neváhal a s posádkou vozidla MAN (zejm.
Petr Hodina) přispěchal ochotně na pomoc. Ovšem
největší zásluha na tom, že hřiště se podařilo zachránit,
patří Rudovi Herákovi st., který v průběhu těchto dní
trávil většinu dní buď v práci, nebo na hřišti, kde řešil
výše uvedené problémy (ty řešil i v průběhu své dovolené
– omluva a poděkování za pochopení jeho manželce je
zcela na místě).
Na základě žádosti pana starosty a vzhledem
k zvětšujícímu se podemílání pozemku hřiště okolo
tekoucím potokem jsme v průběhu léta uspořádali tři
brigády, kdy do těchto kritických míst byly naváženy tuny
kamenů (pomocí techniky, kterou obsluhoval pan starosta,
Milan Kudík, Pavel Schejbal) a břehy byly vyspravovány
a zesilovány. Jako tradičně účast na těchto brigádách byla
minimální, nejčastějšími účastníky byli Ruda Herák a
Pavel Reinwart – díky.
Dne 10. 8. jsme uspořádali 1. ročník Letního
fotbalového turnaje, kterého se zúčastnili mužstva Sokola
Všeruby u Kdyně, TJ Spartak Strašice, SK Slavia Plzeň a
SK Všeruby. V turnaji zvítězili a nový putovní pohár pro
letošní rok získali hráči mužstva TJ Spartak Strašice, 2.
místo Sokol Všeruby u Kdyně, 3. místo SK Slavia Plzeň a
na 4. místě se umístili domácí „borci“. Nejlepším hráčem
byl odbornou komisí přihlížejících diváků (ve složení p.

Oulík, p. Mecera, p. Nezbeda, p. Mečl, p. Bočan a další)
zvolen Milan Šípek z mužstva Strašic, cenu pro nejlepšího
střelce si vystřílel Petr Zigmund ze Slavie Plzeň a nejlepším

brankářem byl uvedenou komisí vyhodnocen brankář
domácího týmu. Po vyhlášení výsledků proběhla tombola,
kdy jsme slosovali dobrovolně zakoupené vstupenky
– bylo možno vyhrát různé pochutiny či permanentky na
celou sezonu našich mužstev. Po ukončení turnaje pod
taktovkou DJ J a DJ V následovaly pro všechny přítomné
písničky na přání, které jsme hráli až do pozdních nočních
hodin. Velké poděkování při turnaji patří Milanu Kudíkovi,
který neváhal a postavil se na celé odpoledne ke grilu a
perfektním způsobem se postaral o občerstvení všech
přítomných hráčů a diváků.
Dne 31. 8. jsme jako oslavu všerubského fotbalu
uspořádali turnaj městských čtvrtí v malé kopané. Již
od dopoledních hodin se na dvou hřištích potkávali při
„nemilosrdných“ utkáních hráči týmů: Lepáci, 1. FC
Atletiko Přespolňáci, Megastars, Nohejbalisti, Náplavy,
Smolaři, Nové Klunky, Václavák. Vítězem se nakonec
stalo družstvo Megastars, 2. místo obsadili „ke své smůle“
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Smolaři a na 3. místě se umístili Náplavy (zde bych se chtěl
ještě omluvit družstvu Nohejbalistů – oni ví proč). A po
skončení turnaje se opět pod vedením DJ J hrály písničky
na přání. Fotograﬁe nejen z této akce můžete shlédnout na
www.vvv2012.rajce.idnes.cz/2013_08_31_Munari_cup_
Vseruby. Velký dík patří Robertovi Smetákovi ze spol.
MM Reality, který nám zařídil to, že děti po celý tento den
mohly od rána až do odpoledne zdarma a na neomezenou
dobu využívat nafukovací hrad a skluzavku (nakonec toho
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využili i někteří dospělí).
Ke konci měsíce srpna začala nová fotbalová
sezona, pro nás novinkou – nakonec se nám povedlo
„zprovoznit“ družstvo dorostu, které pod vedením Václava
Červenky hraje okresní přebor. Mladíci trénovali i přes léto
(někteří více, někteří méně), držíme jim palce, ať vydrží a
brzy začnou vítězit. Velkou radost nám také dělají mladší
žáci, nejen to, že chodí trénovat a hrát, ale hlavně to, že se
jejich počty neustále zvyšují (za to patří velký dík hlavně
Láďovi Týrovi a jeho kolegům).
Fotbalové hřiště jsme osadili novými ochrannými
sítěmi za brankami (zde se nám povedlo získat od
Plzeňského kraje dotaci, kterou bychom měli pokrýt
vesměs celé náklady této investiční akce), také jsme
zakoupili bezpečné branky, které již žáci používají.
Na základě vlastní žádosti ukončí k 30. 11. (nebo
31. 10.) 2013 svoji činnost a pronájem naší restaurace
současná paní hostinská, z tohoto důvodu žádáme případné
zájemce o provozování naší restaurace o zkontaktování
kteréhokoliv z členů výkonného výboru nebo zaslání
zprávy na emailovou adresu fotbal.vseruby@seznam.cz.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru

Ze života města a okolí
10 let DPS ve Všerubech
V červnu jsme slavili a měli jsme důvod. Už
je to deset let, co se někteří z nás nastěhovali do naší
,,DÉPEESKY‘‘. Kromě všech obyvatel domu pozvání na
oslavu přijali pan starosta a děvčata z úřadu a také paní
ředitelka z Centra pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Města Touškova.
Pan starosta se dostavil
s parádním třípatrovým dortem a k dobré náladě nám
zahrál námi oblíbený harmonikář Honzík a také bylo
něco dobrého k zakousnutí. Řekla bych, že to bylo velmi
příjemně strávené odpoledne, které se protáhlo až do
pozdních nočních hodin. Měla jsem velkou radost, že
jsme se všichni sešli, společně si zavzpomínali, zazpívali
i zatančili. Děkuji všem, co se zúčastnili, a doufám, že se
zase brzy sejdeme.
Jiřina Stiborová
správcová DPS
Mokrá galuska 2013
Dne 3. 8. 2013 jsme uspořádali již třetí ročník
přejezdu hasičské nádrže přes lávku nazvaný MOKRÁ
GALUSKA. Počasí se opět povedlo, sluníčko hřálo, nebe
vymetené, voda v nádrži vyhřátá, lávka jako tradičně
široká a pevná, prostě všechno jak mělo být. A navíc jako
překvapení od hasičů – vodotrysk.
Celkem jsme letos zaznamenali v hlavní soutěži
61 závodníků, kteří se na kole pokusili přejet lávku – co

nejpomaleji. Závodníci byli rozděleni dle věku a pohlaví
do celkem šesti kategorií. Kromě hlavní soutěže jsme
měli připravenu soutěž pro páry (15 soutěžních párů),
kdy partner veze partnerku v kolečku – co nejrychleji.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše nejmenší – pro
všechny děti byly připraveny vodní hry (ždímání, jízda
na velbloudu a točení vody) a pro ty úplně nejvíc malé
účastníky byl přichystán přechod lávky. A jak vše nakonec
dopadlo?

- 9kategorie do 10 let – 1. místo Daník Vrba (26 metrů, 11
vteřin), 2. místo Libor Mařík (22 m, 26 vt.), 3. místo
Kevin Bešta (20 m, 13 vt.)
kategorie 11 - 15 let – 1. místo Václav Míka (28 m, 26 vt.),
2. místo Aleš Salák (28 m, 22 vt.), 3. místo Josef Dubský
(28 m, 21 vt.)
kategorie 16 - 25 let ženy – 1. místo Marie Stará (16 m,
10 vt.), 2. místo Šarlota Heráková (15 m, 8 vt.), 3. místo
Zdeňka Hodinová (6 m, 4 vt.)
kategorie 16 – 25 let muži – 1. místo Petr Falkenauer (28
m, 15 vt.), 2. místo Luboš Černý (28 m, 13 vt.), 3. místo
Dan Matzner (26 m, 17 vt.)
kategorie nad 26 let ženy – 1. místo Jana Zemanová (21 m,
12 vt.), 2. místo Lubica Hradecká (15 m, 9 vt.), 3. místo
Dáša Löwyová (14 m, 7 vt.)
kategorie nad 26 let muži – 1. místo Pavel Dráždil (28 m,
30 vt.) 2. místo Standa Pašek (25 m, 9 vt.), 3. místo Marek
Oulík (24 m, 25 vt.)
Absolutním vítězem hlavního závodu se stal Pavel Dráždil
ze Všerub, který k překonání celé lávky potřeboval celých
pomalých 30 vteřin.
kategorie páry – 1. místo – Pavel a Dina Dráždilovi (14
vteřin), 2. místo – Kateřina Flesarová a Marek Oulík (15
vteřin), 3. místo - Lenka a Jarda Smejkalovi (19 vteřin)
cena za nejvíc nejlepší pád – Honza Falkenauer
vodní hry – zde se mezi oceněné závodníky prosadili: Eliška
Červenková, David Němeček, Simča Kavaldžievová, Aleš
Salák, Matěj Teska, Bára Micková, Richard Převor.
Z nejmenších účastníků lávku nakonec přešli tito
„závodníci“ – Soﬁnka Löwyová, Vašík Baum, Jakub
Garay, Nikolka Zatloukalová, Eliáš Löwy, Barborka
Micková, Martin Hradecký, Nikolka Foltýnová, Barunka
Honomichlová, Sophia Weilguny, Tomášek Běle, Maxík
Smeták (ten
se
nakonec
neodhodlal).
Celkem
jsme
mezi
závodníky a
další účastníky
rozdělili ceny
za cca 30.000,Kč (závodníci
mohli vyhrát
např. tablet,
model
auta
či vrtulníku,
s p a c á k ,
poukázky na
různé služby, fotoaparáty, koloběžku, yo-yo, kávovar,
fén apod.). Za to, že jsme mohli takovéto ceny obstarat,
patří velký dík našim partnerům, kteří nám věnovali buď
různé ﬁnanční částky nebo poukázky. Velký dík tedy patří
následujícím fyzickým a právnickým osobám:
MĚSTO V Š E R U B Y, Ing. ŠOLC - SWIETELSKY
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STAVEBNÍ, BOHUSLAV HOLUB - soukromý
zemědělec, RICHARD ŠMÍD - TISKÁRNA POLYPRESS,
MIROSLAV HARTMAN - INTERSTAV VŠERUBY,
JAN HITKA – EISMANN, JAROMÍR EISMAN - PALIS
KOKOŘOV, JAROSLAV FRÁNA – SDH VŠERUBY,
JIŘÍ LÖWY - STATEK KUNĚJOVICE, MIROSLAV
FALKENAUER - ZAHRADNICTVÍ ARBO, TEREZA
HAVLENOVÁ – KADEŘNICTVÍ HAIR 4 YOU,
VÁCLAV GREINER - RESTAURACE LIPOVKA,
JAROSLAV SMEJKAL – TRUHLÁŘSTVÍ, JIŘINA
SCHEJBALOVÁ – OBCHOD S PRŮMYSLOVÝM
ZBOŽÍM, MGR. DAGMAR ŠMÍDOVÁ KŘESINOVÁ
- DK DESIGN, MILENA MATOUŠKOVÁ - TETOVACÍ
SALON TATOO UMI, MIROSLAV MAŠEK - BOSCH
CAR SERVICE, DAVID BĚLE, www.rodinne-bazeny.cz,
PETR RUBÁŠ - RESTAURACE „U NIMRODŮ“ , JANA
NEZBEDOVÁ - KOLONIÁL JARO, PAVEL ERET ERKOV CHRANČOVICE.
O tom, že „sláva“ našeho závodu se rozrůstá,
svědčí i to, že kromě místních si cestu zazávodit našli i
závodníci z jiných koutů naší republiky. Vůbec nejdále to
měla Karolína Pivodová, která přijela až z jižní Moravy
z Lednice, dále jsme zde měli účastníka také třeba
z Českých Budějovic.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dalším, kteří
nám nějakým způsobem pomohli. Díky patří hasičům
za pomoc se stavěním stanů, za připravení občerstvení
/zde to bylo někdy i s nasazením vlastního zdraví/, díky
klukům, kteří pomáhali Davidovi stavět lávku, velký dík
patří Gawovi za to, že byl celý den namočený ve vodě,
kde zachraňoval padající, velký dík fotografům Honzovi a
Petrovi, kteří kvůli kvalitním záběrům byli ke konci již celí
uvaření, díky Majdě a ostatním holkám za zorganizování
vodních her, díky holkám, které se přehřáli u psaní a
počítání výsledků, díky Kačence za hudební doprovod
v průběhu celého dne, díky Lence za pomoc při oblékání a
organizaci závodníků na startu a díky všem ostatním, které
jsem nejmenoval a kteří si díky za pomoc zaslouží.
Fotky je možné si prohlédnout na www. rajce.idnes.cz.
za pořadatele
Václav Červenka
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Příspěvky čtenářů
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
Potřebujete pomoci? Jsme zde pro vás a najdeme
společné řešení! Jste senior nebo člověk se zdravotním
omezením, který potřebuje pomoci?
Staráte se o rodiče či jiného rodinného
příslušníka, jste pracovně vytíženi
a pomohlo by Vám, kdybyste část
péče
přenechali
profesionálním
pečovatelkám? Právě v takové situaci
Vám může pomoci naše pečovatelská
služba, která se o Vaši maminku a tatínka
postará.
Jsme Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město Touškov
a naším posláním je podporovat lidi
v nepříznivé sociální situaci a pomoci
jim žít důstojně ve svém domově takový
život, na který byli vždy zvyklí.

Naše pečovatelky Vám mohou zajistit teplý oběd
a donést Vám ho až domů, mohou Vám nakoupit, pomoci
uklidit v domácnosti, vyzvednout léky v lékárně. Doprovodí
Vás také k lékaři či na úřady. Naše služba dokáže zajistit i
péči o lidi, kteří vyžadují intenzivní pomoc
druhé osoby, např. při koupání, umývání
na lůžku, přesunu z postele na vozík, při
podávání stravy.
Naše organizace spolupracuje
s obcí Všeruby, která zprostředkovává
pečovatelskou službu pro své občany. I díky
této spolupráci Vám můžeme nabídnout
celou škálu námi nabízených služeb.
Více informací na www.pecovatelskasluzba.
cz nebo na telefonu 774 483 702.

Nešťastný les????
Dne 27. 8. 2013 byl nalezen ženou ze Všerub
při procházce oběšený muž v lese zvaný Lipovka
v katastrálním území Všeruby. Dle sdělení policejního
mluvčího pana Koželuha bylo muži 40 let a pocházel
z Plzně. Muž prý trpěl v poslední době psychickými
problémy, které pravděpodobně byly důvodem sebevraždy.
Muž byl pohřešován od 22. srpna bohužel s tragickým
koncem pátrání. Bližší informace nemohli být policejním
mluvčím sděleny, vzhledem k tomu, že případ je stále ve
fázi vyšetřování.
A proč nešťastný les? V minulosti se zde totiž
stalo již několik neštěstí. Půjdeme-li časem zpět do
historie, pak se zastavíme v roce 1951. V březnu zaplnila
tehdejší noviny zpráva o požáru hájovny Lipovka. Později
se zjistilo, že požár byl založen úmyslně k „zametení“ stop
vraždy spáchané Hubertem Pilčíkem na obchodníkovi
z Plzně – Emanueli Balleyovi, kterého na toto místo
vylákal pod záminkou převedení přes hranice do Bavorska.
Na jiném místě pak Pilčík zabil Balleyovu dceru a jiné
zájemce o přechod hranice. Na motivy této události byl
také natočen jeden z dílů seriálu „Třicet případů majora
Zemana“. A nakonec nám prameny prozrazují další dvě

nešťastné nehody, o nichž se dozvídáme z nápisu kapličky
stojící na pokraji tohoto lesa: „By pozdravila veselou
honební společnost bratra a hraběte ze Schoenbornu,
s chotěm sem z Lešťan dne 13. září 1884 přikvapivši, byla
zde, sotva přišedši, hraběnka Terezie Kerssenbrocková
rozená hraběnka Lažanská neopatrným výstřelem smrtelně
raněna, zde ležela hrdinně trpíc 2 hodiny, zde přijala
toužebně svého Spasitele; v blízké myslivně druhého dne
skonala. Duše její v nebesích – tělo v Manětíně. Jen málo
minulo okamžiků a druhý neblahý výstřel usmrtil na blízku
v povstalé tlačenici honce Bernarda Švába z Nebřemu
(pozn. red.z Nevřeně). Svatá Boží Rodičko přijmi to místo,
krajinu tuto a její obyvatele do mocné své ochrany! Spojeni
s Teresií, vroucí Tvou ctitelkou, a s Bernardem zbožným
sluhou tvým, skrze tebe úpěnlivě prosíme Syna tvého.“
/Prameny:
http://www.qap.cz/zpravy/object/tragickykonec-patrani-pohresovaneho-muze-nasla-obesenehohoubarka-52127/article.htm
Podlaha, A.: Posvátná místa království Českého.
Arciddiecese pražská díl II. Praha 1908; Kolektiv: Všeruby
v letech 1945 – 2012 in: Všeruby u Plzně 1212 – 2012.
Mariánská Týnice 2012. /
Veronika Menčíková

Střípky historie aneb drobný kamínek do mozaiky
Tuhle ráno mě potěšila sms zpráva na mobilu.
Po jejím přečtení jsem se téměř nemohla dočkat oné
návštěvy, na které mě čekalo to překvapení….. Toho dne
jsme s manželem přijeli k zajímavé postavičce našich
současných a budoucích dějin. Tento pán je totiž velkým
sběratelem a na jeho statku nejdete snad všechno, na co si
jen vzpomenete. Jeho snem je mít takové menší zemědělské

muzeum. Ale trochu jiné, než na které jsme u mnoha muzeí
zvyklí – exponáty u nich nějaká cedulka, prohlédněte si
a jdeme „dál“. Správný muzejník totiž zná příběh tohoto
starého harampádí – například kdo ho vlastnil, kdo
ho daroval a proč, a v neposlední řadě, k čemu ta věc
sloužila. Mladé generace mnohdy nemají ani potuchy,
jak se naši předci příšerně nadřeli, aby se mohli najíst.
Na této návštěvě jsme strávili několik hodin a to jsme prý

Mgr. Bc. Erika Juklová
koordinátorka střediska Touškovsko
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zdaleka neviděli všechno. A to pro mě nejzajímavější si
pan Kraus nechával nakonec – jak znělo v předeslané sms:
„Mám hrdlo hnědé lahve s keramickým uzávěrem a na
něm Brauerei Carl Huttl Wscherau“. Pan Kraus si totiž po
nocích (jak sám říká, že přes den nemá čas) přečetl knihu
Všeruby u Plzně 1212 – 2012, v níž ho zaujala kapitola
historie všerubského pivovaru a výzva autorky kapitoly:
„Snad se v budoucnu najde badatel, který více osvětlí bílá
místa v historii všerubského pivovaru. A tak se možná
dozvíme, co bylo příčinou zániku pivovaru, nebo se najde
fotograﬁe pivovaru či sladovny, pivní láhev, či etiketa

nebo-li piveta a další zajímavé informace.“ A je to tady!
Jsem velice vděčná, že se takový badatel našel. A já teď
znám dalšího nájemce všerubského pivovaru, jehož pivo
bylo exportováno do nejbližšího okolí v pivních lahvích!
A ještě mi zbývá najít celou pivní láhev. Prý možná bude
zasypána ve strouze po bývalém mlýnském náhonu. A tak
apeluji na ty, kteří budou při rekonstrukci náměstí, k velké
obezřetnosti.
Už aby se v nejbližší době zase něco našlo!

Dětský vodácký tábor na Berounce
První srpnový týden strávilo několik dětí na letním
táboře na Berounce. Původní záměr tohoto tábora bylo i
zařazení tréninkového létání ve volných chvílích na souši.
Od toho se nakonec upustilo, ale děti o zážitky nepřišly. O
to víc jsme se zaměřili na vodácké a tábornické umění.
Plavba začala v Bukovci a končila v Liblíně
v kempu Kobylka. Aby nebylo vše jen na vodě, podnikli
jsme výlety např. do Airparku ve Zruči, pěší výšlap na
Libštejn, do jeskyně u Liblína, nebo na krásné vodopády
na Direckém potoce.
Tábor proběhl v běžném táborovém režimu:
budíček, rozcvička, rozdělávání ohně, vaření, hry a výcvik
na vodě. Na pátek si děti připravily pro rodiče pozvání
k závěrečnému ohni, kde velký úspěch slavila zábavná
hra “partička“. Sobotu jsme pro děti s rodiči zpestřili hrou
– sehnání dohodnutého množství dřeva nejrychlejším

způsobem (lodí na protější břeh a vzhůru do stráně) a
po naplnění prostoru ulehnout zpět do spacáku. Všechny
rodiny se vrhly do akce s plným nasazením, takže za chvíli
bylo dostatek dřeva na oheň a tím pádem šance na uvaření
oběda. Po obědě nečekaný frisbee mač téměř fyzicky
odrovnal všechny zúčastněné. A to na nás ještě čekala
cesta za pokladem. Děti si během týdne plněním různých
úkolů vysloužily body a tím i klíče k ukrytému pokladu na
zřícenině Libštejn. Hledáním správné „zkratky na hrad“
jsme si nakonec cestu o hodně prodloužili, ale přeci na na
hrad došli a zdárně dohledali poklad.
No a teď už nezbývalo nic jiného než odjet domů,
vybalit a v klidu si poslechnout celotýdenní zážitky svého
dítka… Únava se mísila se spokojeností a nejvíc mě
potěšila věta: “ mami, příští rok jedu zase“.

Veronika Menčíková

Viola a Čert

Občanské sdružení Racek Všeruby hledá nové zájemce do kroužku leteckého modelářství. Na schůzkách každou středu
od 16 do 18h stavíme funkční modely letadel. Dále Vás žádáme o pomoc při vybavování dílny. Přijmeme darem Vaše
nepotřebné nářadí, rašple, pilníky, pilky, vrtáky, svěráky, pracovní stoly, a jiné dílenské vybavení. Pište prosím na mail:
racekvseruby@seznam.cz nebo volejte na tel. 777004289.
David Běle
Nové občanské sdružení ve Všerubech - ProVšeruby
Na základě vzájemné dohody došlo k ukončení
činnosti několika členů ve spolku Hrdibor Všeruby a
k následnému založení nového občanského sdružení
s názvem ProVšeruby. Nové sdružení ProVšeruby bude
pokračovat v činnosti, kterou do současné doby vyvíjel
spolek Hrdibor, tzn., že budeme pořádat akce pro širokou
veřejnost, zejm. pro děti. Takže se můžete těšit na šikulu,
drakiádu, lampionový průvod, balonky, určitě na galusku
a možná i na něco nového. V čele sdružení stojí výbor
ve složení Dina Dráždilová (předseda) a členové Dáša
Löwyová a Václav Červenka. Kdyby někdo měl zájem

podílet se na činnosti našeho sdružení, pište na mail:
info@provseruby.cz nebo kontaktujte některého z výše
uvedených členů výboru, rádi Vás vezmeme mezi sebe,
neboť ochotných lidí pomáhat a konat něco pro druhé není
nikdy dost.
První akcí, na kterou Vás tímto zveme, je soutěžní
odpoledne pro děti a dospělé nazvané Všerubský šikula,
které pro Vás máme připravené na neděli 22. 9. 2013 od
13:00 hod – více podrobností můžete zjistit na plakátech
nebo na www.provseruby.cz.

Pozvánka na Svatomartinské slavnosti
I letos v podzimním čase, tentokráte 9. 11., se budou
opět konat Svatomartinské slavnosti. Řemeslný jarmark
pořádaný občanským sdružením Ruprt doplní doprovodný
program pro děti, svatomartinská kuchyně, pěvecké
vystoupení aj. Perličkou dne bude slavnostní odhalení
pomníku všerubskému rodákovi F. Metznerovi a

přednáška velkého Metznerova obdivovatele Jana Hohra o
Metznerově životě a umění. Odpolední program vyvrcholí
lampiónovým průvodem zakončeným stezkou odvahy,
opékáním buřtů a vypouštěním balónků štěstí. Večerní
program uzavře Country bál v klubovně hasičárny.

Dina Dráždilová

Veronika Menčíková
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Inzerce
Podzimní sezóna začala - zahradnictví ARBO nabízí ve své
prodejně za požární zbrojnicí ve Všerubech :
- bylinky (tymián, stevia, oregano a pod.)
- trvalky na záhony, hroby i truhlíky
- ovocné stromy a keře (včetně alternativního ovoce pro eko-zahrady)
- okrasné stromy a keře (listnáče i jehličiny)
- rostliny na živé ploty
- dušičkové, adventní a vánoční vazby
- zeminy, hnojiva, mulčovací kůru atd.
- prodej anglických růží David Austin
ARBO - zahradnictví s.r.o. již přes 20 let pro Vás projektuje
a vysazuje zahrady a parky, provádí údržbu a rekonstrukce
zahrad,střihání živých plotů a podobně.
V případě Vašeho zájmu volejte 603 220 766 anebo nás kontaktujte v
naší kanceláři na náměstí ve Všerubech. Více na www.arbo-zahrada.cz

Pozvánky na budoucí akce
VŠERUBSKÝ ŠIKULA - pořádá občanské sdružení ProVšeruby - 22. 9. 2013 od 13:00 hod - fotbalové hřiště
HASIČSKÁ SOUTĚŽ - pořádá SDH Všeruby - 28. 9. 2013 - fotbalové hřiště
HASIČSKÁ SOUTĚŽ - NOČNÍ ÚTOK - pořádá SDH Všeruby - 28. 9. 2013 od 19:00 hod u hasičské nádrže
POSEZENÍ S HUDBOU V. ŽÁKOVCE - 18. 10. 2013 od 18:00 hod. – hasičská zbrojnice Všeruby - pořádá město Všeruby
VŠERUBSKÁ DRAKIÁDA - pořádá občanské sdružení ProVšeruby - 27. 10. 2013 od 14:00 hod - louka nad Slepičárnou
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI - 9. 11. 2013 - pořádá město Všeruby ve spolupráci s místními občanskými sdruženími
LAMPIONOVÝ PRŮVOD - 9. 11. 2013 od 18:00 hod - pořádá občanské sdružení ProVšeruby
COUNTRY BÁL - 9. 11. 2013 od 20:00 hod v hasičárně
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU a ADVENTNÍ KONCERT - 1. 12. 2013 - pořádá město VŠERUBY
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI - termín bude upřesněn - pořádá občanské sdružení ProVšeruby
VÁNOČNÍ KONCERT - 14. 12. 2013 (čas bude upřesněn) - kostel Sv. Ducha - pořádá spolek Hrdibor Všeruby

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí na webových
stránkách www.obec-vseruby.cz. V případě zájmu nabízíme
případným zájemcům zasílání elektronické verze na konkrétní
emailovou adresu, v tomto případě nás kontaktujte na emailové
adrese vserubske.listy@seznam.cz a další vydání Všerubských
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listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.
Uzávěrka dalšího čísla bude dne 30. 11. 2013, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 13. 12. 2013.
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