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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je za námi zase jeden rok a před námi nejkrásnější
období v roce a to jsou vánoční svátky. Vánoce, to jsou
především rozzářené dětské oči. Celý rok se těší
na to, co opět najdou pod stromečkem. I když
je někdy škádlíme, že když budou zlobit, tak
jim Ježíšek pod stromeček nic nepřinese, přece
jenom tam vždy něco najdou. Je to dobře,
protože vidět rozzářené dětské oči je ten největší
pocit štěstí. Pro nás dospělé je to však čas trochu
se zastavit v celém uspěchaném roce. Popovídat si se
sousedy, navštívit kamarády, přátele, když jsme to během
celého roku třeba ani jednou nestihli. Je to ale také čas
bilancování uplynulého roku co se nám povedlo a co
nepovedlo. Je to také čas trochu si naplánovat rok příští.
Za město mohu s radostí konstatovat, že vše co bylo
v rozpočtu v letošním roce naplánované, se téměř povedlo,

ba i něco navíc. Jediná přestavba bývalé kotelny u bytovek
se přesouvá do návrhu rozpočtu na příští rok. I pro příští
rok město počítá téměř se 4,5 miliónu investic. Nejsou to
investice jen do Všerub, ale i do našich spádových obcí, do
kterých proudily nemalé ﬁnanční částky i letos.
Musím na závěr roku poděkovat všem našim
občanům, kteří nám pomáhali při údržbě obcí za pomoc,
a jen doufám, že i v příštím roce tomu nebude jinak. Velké
poděkování patří partě nadšenců z Radimovic, kteří krásně
zrekonstruovali kapličku na návsi. Za to jim patří obrovský
dík.
Na závěr mi dovolte popřát vám veselé
vánoční svátky, hodně štěstí zdraví a rodinné pohody
v nadcházejícím roce 2014.
Jaroslav Schejbal
starosta

Z jednání zastupitelstva města
Zprávy ze zasedání zastupitelstva z 20. 11. 2013
Zastupitelstvo se sešlo v podstatě výjimečně 20.
11. Výjimečně proto, aby po uplynutí zákonných lhůt
odsouhlasilo prodeje a nákupy pozemků pod obchvatem.
Na vysvětlenou: když se stavěl obchvat, byly odhadnuty
výměry pozemků, které silnice zabere. Podle nich také
byly většinou vyplaceny i zálohy. Po dokončení stavby
byla silnice přesně zaměřena a podle skutečných výměr
byly sepsány smlouvy a pozemky byly prodány, případně
vyměněny. Městu by podle dohody měly být tyto peníze
proplaceny krajem, až je město prodá jako jeden pozemek
kraji.
Dalším bodem byla změna rozpočtu 7/2013. V ní
byly zásadní: z příjmů docházející podíl na celostátních
daních a z výdajů 100.000,- na vybavení hasičů, což je
částka, která se městu vrátí z rozpočtu kraje.
V dalším bodě varovala paní tajemnice zastupitele,
že budou opět rozděleny jednotlivé úseky inventur.
Bod různé vyvolal neobvykle ostrou diskusi.
Starosta přednesl výsledky studie Ing. arch. Hucla na
dostavbu kulturního domu. Studie ji rozdělila na tři etapy.
1. – vybudování multifunkčního sálu s restauračním
zázemím a kavárnou (v místě dnešní pizzerie) s odhadní
cenou 5,3 milionu Kč
2. – kinosál se zázemím za 2,8 milionu korun
3. – dokončení přístavby za 2,6 milionu.
Starosta navrhl schválit, aby v rozpočtu na příští
rok byla položka na projektovou přípravu první etapy,
což činí cca 250.000,- Kč. Návrh rozpoutal diskusi o
smysluplnosti celého projektu. Odpůrci argumentovali
tím, že provoz zařízení bude natolik ﬁnančně náročný, že
to dopadne jako s kinem, které se muselo zavřít. Zastánci
poukazovali na to, že situace se neustále mění a různých

sdružení a skupin, které by rády pořádaly v sále své akce,
neustále přibývá a že obec – byť ji to bude stát nějaké
peníze – takový sál nutně potřebuje. Hlasování, které po
diskusi starosta vyvolal, dopadlo 2 proti, 3 se zdrželi a 7
bylo pro. To sice vypadalo, že zvítězila varianta pro, ale
podle zákona o obcích rozhoduje většina všech zastupitelů
a nikoli většina přítomných, takže z patnácti zastupitelů
není sedm většina a návrh nebyl schválen. Myslím ale, že
diskuse k tomuto tématu ještě neskončila.
Výjimečně na zastupitelstvo dorazila i veřejnost
z Klenovic, aby si postěžovala na stav cest a veřejného
osvětlení. Starosta vysvětlil, že neopravená část hlavní
cesty patří SÚSPK (kraji) a proto ji město nemůže opravit.
O cestě z Klenovic k samotě u chrančovické křižovatky se
uvažovalo letos, ale i přes značné vynaložené prostředky
na opravy cest, na tuto nedošlo a bude o ní uvažováno
v příštím rozpočtu, stejně jako o doplnění veřejného
osvětlení.
Zprávy ze zasedání zastupitelstva z 9. 12. 2013
Zastupitelstvo města se sešlo na své řádné schůzi
dne 9. 12. 2013 hlavně proto, aby odsouhlasilo rozpočet
města.
Po úvodních formalitách byla schválena změna
rozpočtu 8/2013. V něm byly přijaty ještě došlé peníze
z celostátních daní a proúčtovány (vráceny) peníze za
neuskutečněné akce – příjmy se snižovaly o 1.464.000,- za
platbu za pozemky pod obchvatem, který se nestihlo celý
vyřídit, ve výdajích se vracel 1.000.000,- Kč, se kterým
se počítalo na rekonstrukci bývalé kotelny u bytovek na
zázemí pracovní čety a archiv. Tato částka navýšená o
druhý milion bude v rozpočtu na příští rok. Ostatní částky
byly drobné účetní přesuny.
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Dalším bodem jednání byla koupě pozemku
od p. Šobra, který je ochoten poskytnout pozemek pro
vybudování parkovacích ploch v rámci budování chodníku
od potoka kolem hřiště.
V dalším bodě jednání zastupitelé jednomyslně
odsouhlasili vystoupení města z Honebního společenstva
Chrančovice – s množstvím hlasů, které v tomto
společenství máme, nejsme schopni ovlivnit rozhodování
a přitom jako člen ručíme majetkem města za případné
pohledávky. Přitom jediná výhoda – tj. minimální nájemné
za honitbu, zůstává městu i bez členství.
Následoval bod Kulturní dům, který vyvolal tak
podstatnou diskusi, že je o ní samostatný článek v těchto
Listech.
Poté došlo na hlavní bod programu – rozpočet na
příští rok. Byl schválen ve výši:
Příjmy: 23. 770. 000,- Kč
Výdaje: 24. 776. 000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude dočasně
ﬁnancován z úspor města. Je nanejvýš pravděpodobné,
že bude vykryt dalšími příjmy od státu (např. na státní
správu, kterou vykonává město), které jsou však závislé
na schváleném státním rozpočtu a tak nemohou být zatím
– podle rozpočtových pravidel – zahrnuty do příjmů.
Po kratší diskusi byl tento rozpočet přijat.
V následující diskusi padl dotaz, zda by nebylo
vhodné rozvést plyn do bytů v bytovce, aby nemuseli
nájemníci kupovat propan-butanové lahve. Návrh byl
akceptován s tím, že se zjistí možnost a cena takové úpravy.
Padla i otázka na rekonstrukci střechy velké budovy školy.
Starosta její absenci v rozpočtu zdůvodnil tím, že se mu
přes urgence nepodařilo zjistit u ﬁrem předběžný odhad
ceny. Jakmile bude, vrátí se k tomuto zastupitelstvo na
některém ze svých příštích zasedání.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Rozpočet města Všeruby
S koncem roku začíná být aktuální rozpočet města.
Pojďme se na něj podívat ze strany, která většině lidí uniká,
totiž odkud má rozpočet města své příjmy.
Většinu příjmů města tvoří podíl na státních
daních. Pro mne bylo zajímavé, že podíl na daních tvoří
jen zhruba 60% příjmů městského rozpočtu. Ostatní jsou
vlastní příjmy města – výnos lesů, nájmy bytů, poplatky
atd.
Z daní zůstává na městě celá daň z nemovitostí. U
této jediné daně může zastupitelstvo z části ovlivnit její
výši – tím, že zvýší koeﬁcient celostátního základu. Ve
Všerubech jsme zatím k tomuto kroku nepřistoupili.
Největší příjem tvoří podíl na celostátních daních.
Zde nám pomohla Nečasova vláda, která prosadila změnu
takzvaného „rozpočtového určení daní“. Znamená to, že
menší obce dostaly větší podíl na dani a pro velká města se
podíl poněkud snížil.
Nyní tedy všechny obce ve státě dostávají (zjednodušeně
řečeno):
20,83 % z celostátního hrubého výnosu DPH,
22,87 % z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
(z platů) odváděné zaměstnavatelem
23,58 % ze 60 % z výnosu daně z příjmů fyzických osob,

23,58 % z daně z příjmů právnických osob,
30 % z daně z příjmů fyzických osob, které mají na území
obce bydliště.
Toto je tedy příjem všech obcí. To, jaké procento
dostane ta která obec či to které konkrétní město
z těchto peněz se určuje různými koeﬁcienty a je při tom
rozhodující:
- výměra katastrálního území
- počet obyvatel
- počet dětí navštěvujících školu zřizovanou obcí
Výpočet těchto příjmů je poměrně složitý. Je důležité,
že i když ne úplně přímočaře, přeci jen daňový příjem města
ovlivňuje počet obyvatel, kteří mají ve městě trvalé bydliště
a počet podnikatelů – zvláště fyzických osob (živnostníků),
kteří mají ve městě sídlo ﬁrmy. Je tedy škoda, když lidé,
kteří bydlí ve Všerubech anebo zde podnikají, mají trvalé
bydliště anebo sídlo ﬁrmy jinde, často jen proto, že se
jim nechce chodit po úřadech a přehlašovat se. Nechuť
„chodit po úřadech “ zcela chápu, ale svým postojem
vlastně ochuzují rozpočet nás všech – tedy města, přestože
služby placené z tohoto rozpočtu (veřejné osvětlení, úklid
komunikací, atd.) normálně užívají.
Miroslav Falkenauer
místostarosta

Zprávy z matriky
Vítáme nové občánky:
(rodiče Jiří Balvín a Lucie Balvínová ze Všerub)
Tomáš Balvín
Marek Liška
(rodiče Marek Liška a Michaela Lišková ze Všerub)
Barbora Němečková (rodiče František Němeček a Martina Kubová ze Všerub)
Aneta Lurie
(rodiče Jan Lurie a Petra Lurie z Klenovic)
Navždy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Marie Randová ze Všerub
Mária Kudíková ze Všerub

(ve věku 91 let)
(ve věku 59 let)
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Základní škola
Ohlédnutí za minulým 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, sportovně - taneční, kroužek šikovných
rukou, výtvarný, pohybových her, ﬂorbalu, pro nejmladší
žáky kroužek hry s angličtinou, pro starší žáky doučování
angličtiny a kroužek němčiny. Nově fungoval kroužek
latinsko-amerických tanců. Největší zájem byl 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.
Žáci školy se pravidelně zúčastňují představení
divadla Alfa v Plzni. Hra v letošním školním roce se
jmenovala Čarovná rybí kostička. Důležitá není pouze
vlastní divadelní produkce ale i skutečnost, že v době
převahy televize a počítačů se žáci dostanou do skutečného
divadla, a to má i význam společenský. 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 jednalo o období Přemyslovců. Žáci školní družiny
nastudovali program vánoční besídky pro obyvatele domu
s pečovatelskou službou, mateřská škola a žáci první třídy
navštívili divadelní představení v plzeňském Bolevci
s názvem Masopust. Předškoláci z mateřské navštívili žáky
prvního ročníku v době výuky, aby si vyzkoušeli, co je
v dalším roce čeká. Velmi hodnotný je každý rok výchovný
rockový koncert, který seznamuje žáky s vývojem rockové
a populární hudby v jednotlivých obdobích ve světě i na
naší hudební scéně. Zajímavé povídání je doplněno živými
hudebními ukázkami. Stejně hodnotný byl i folkový
koncert. Žáky zaujalo velmi nápadité divadelní představení,
jehož námětem bylo třídění odpadu. Uskutečnilo se i
vystoupení skupiny šermířů, které ale nemělo moc dobrou
úroveň. Tradiční jsou třídní vánoční besídky a závěrečné
rozloučení vycházejících žáků. Děti z prvního stupně si
oblíbily návštěvy solné jeskyně.
Samozřejmostí se již staly třídní vánoční besídky.
Kulturním vrcholem na konci každého školního roku je
rozloučení žáků devátého ročníku.
Zajímavou a oblíbenou součástí výuky jsou
tematické exkurze. Výchovný poradce s žáky osmého
ročníku pravidelně navštěvuje úřad práce za účelem
konzultací o volbě povolání.
Žáci navštívili v Plzni ZOO, národopisné muzeum,
plzeňskou věž, výstavu o gigantech doby ledové, chrám
Svatého Bartoloměje, veletrh cestovního ruchu ITEP,
vánoční a velikonoční trhy s ukázkami výroby tradičních
předmětů. Samozřejmá je i návštěva Techmánie. Na konci
školního roku proběhla v areálu školy ukázka činnosti

místních hasičů, která byla letos obohacena o besedu
s policií ČR z obvodního oddělení v Úněšově. Policisté
ukázali vybavení zásahových jednotek a vrcholem byla
ukázka výcviku služebního psa. Velký zájem projevili
žáci při ukázce výcviku dravců, do kterého se také někteří
zapojili. V rámci dopravní výchovy absolvovali žáci 4.
a 5. ročníku praktickou výuku na dopravním hřišti ve
Třemošné.
Samostatnou kapitolou jsou školní výlety,
ve kterých preferujeme poznávací činnost spojenou
s turistikou a pobytem v přírodě. Žáci absolvovali výlet
na hrad Švihov, do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami
spojené s příbramským hornickým muzeem a prošli
Ježíškovou cestou na Božím Daru.
Na základě příznivých zkušeností se cykloturistický
kurz stal tradiční akcí naší školy. V tomto školním roce
jsme se po dvou letech přesunuli z Českých Budějovic
zpět do malebného a cyklistům zaslíbeného Veselí nad
Lužnicí a jeho okolí, které je bohaté na přírodní krásy,
množství kulturních památek a nepřeberné množství
cyklistických tras. Jsou zde ale i ideální podmínky pro
dopravu, ubytování a stravování. Stejně jako v předešlých
letech jsme měli základnu ve sportovním areálu místní
Lokomotivy a stravování v nedaleké restauraci Arabela.
Tento kurz není pouze sportovní akcí, ale plní i funkci
kulturně poznávací. Navštívili jsme Třeboň, Rožmberk,
pohádkový zámek Červenou Lhotu, Jindřichův Hradec,
Jemčinu a mnoho dalších míst. Během čtyř dnů jsme ujeli
přes dvě stě kilometrů. Bohužel dva dny po našem odjezdu
rozsáhlá povodeň celý areál zaplavila.
Lyžařský kurz pořádá škola pro malý počet
zájemců společně se ZŠ Chotíkov. V tomto školním roce
se uskutečnil opět v penzionu Sládek na Špičáku. Je
zde optimální ubytování se stravováním a velký výběr
lyžařských terénů včetně slev na vleky na některých
sjezdovkách. Naopak velký zájem je o výuku bruslení,
zvláště mezi žáky prvního stupně, která probíhá na zimním
stadionu ve Třemošné.
Z dalších akcí je třeba zmínit návštěvy ﬁlmových
představení v Plzni, které jsou v režii jednotlivých tříd
a bývají spojené s třídním přeborem v bowlingu nebo
návštěvou některého muzea.
Velmi důležitá je účast žáků v soutěžích na jakékoli
úrovni. Okresního kola ve ﬂorbalu se letos zúčastnili hoši i
děvčata. Mladší žákyně se umístily na čtvrtém místě, mladší
žáci na osmém a starší na devátém místě. Velmi úspěšná
byla opět účast na atletickém čtyřboji v Kralovicích,
kde mladší žáci a žákyně obsadili druhé a čtvrté místo,
starší kategorie páté a šesté místo. V tomto roce se žáci
nově zúčastnili dvou dalších soutěží. V street hockey
cupu to byla v obou věkových kategoriích pátá místa.
Velkým úspěchem skončila účast v atletickém odznaku
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Změlík a Roman Šebrle. V okresním kole získali žáci naší
školy dvě první, jedno druhé a třetí místo. V krajském kole
dvě čtvrtá a jedno páté místo. Tradiční je účast v okresním
kole dopravní soutěže mladých cyklistů. V kategorii
mladších cyklistů získala škola osmé místo, starších šesté
místo. Škola měla zastoupení i v dalším ročníku okresní
soutěže v bowlingu. Problémem této soutěže je každoročně
skutečnost, že její pořadatel obsazuje družstva, která
se zabývají bowlingem na soutěžní úrovni. Tím ostatní
účastníky znevýhodňují. Umístění na čtvrtém a pátém místě
je tedy velmi dobré. Dobrým nápadem bylo zorganizování
mikulášského čertovského turnaje ve vybíjené dívek, který
jeho aktérky odehrály převlečené za opravdové čertice.
Tradičním se stává také školní turnaj v malé kopané
žáků druhého stupně. Ve školních kolech se zúčastnilo
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dějepisné olympiády devět žáků, z toho dva postoupili do
okresního kola, olympiády z českého jazyka dvanáct žáků,
tři postoupili do okresního kola a olympiády z angličtiny
15 žáků. V soutěži Abaku (sestavování početních operací)
se zúčastnilo osm žáků. Jako v předcházejícím školním
roce se žáci školy zúčastnili celostátní internetové soutěže
PaySecCup, která se týkala velmi aktuální problematiky
bezpečného pohybu na internetu. Zúčastnilo se jí celkem
82 žáků celého druhého stupně. Šestá třída se umístila na
třetím místě v celé republice. Vzhledem k tomu, že soutěže
se zúčastňuje kolem osmi stovek školních kolektivů
z celé republiky a rozdíly na čelních místech jsou v řádu
jednotlivých bodů, jedná se o vynikající výsledek. Další
internetovou soutěží bylo hledání - Najdi, co neznáš. V té
soutěžilo čtyřicet žáků.
Jaroslav Cafourek

Pracovna přírodních věd
V červenci letošního roku byla nákladem
155.000,- Kč zmodernizována učebna přírodních věd.
Jedná se o instalaci šestimístných lavic s rozvodem
nízkého napětí, učitelské katedry s kontejnerem na
počítač, skříně na přístroje a stěny se skříňkami na
chemické sklo, pomůcky a další materiál. Začátkem
příštího roku zakoupíme nové židle nejen do této
pracovny, ale také do počítačové učebny.
Jaroslav Cafourek
Solná jeskyně
Stejně jako v minulém roce, tak i letos, navštěvovaly
děti z 1. stupně naší školy solnou jeskyni ve Vískách u Horní
Břízy. Pro velký zájem jsme museli vytvořit tři skupiny a jezdili
jsme pět týdnů po sobě. Děti byly nadšené, užily si spoustu
nezvyklé zábavy, zahrabávaly se do soli, stavěly bábovičky
nebo jen obyčejně polehávaly, tak jako na písečné pláži u moře.
Kromě této zábavy si jistě i posílily vlastní imunitu.
Mgr. Alena Švecová, Mgr. Hana Vildová

Mateřská škola
Podzimní a adventní čas v MŠ
S příchodem podzimu
nám v MŠ začalo krásné období
tvůrčích aktivit, kdy nám příroda
sama poskytla dostatek materiálu
- jako šustí, mech, kaštany, žaludy,
listy, ořechy a další. Tyto materiály
jsme s dětmi použili na výrobu
tematických prací, které dětem
navozují podzimní atmosféru
nejen ve třídách, ale už při vstupu

do šaten. Nejvíce se dětem líbila
výroba ,,Podzimníčku“, do které
se zapojily všechny děti a kde se
též učily vzájemné spolupráci.
Podzimníček a další tematické
výrobky našich nejmenších
byly s úspěchem vystavovány
na Svatomartinských oslavách
Všerub.
V říjnu jsme se zapojili
do oblíbené soutěže ,,Všerubská

- 6drakiáda“, která se konala o víkendu, takže se této akce
mohli zúčastnit také rodiče. Každá třída si vyrobila svého
draka, za kterého byla odměněna stolní hrou a diplomem.
Na závěr si mohly děti, které měly chuť, opéci buřty. Tato
úspěšná akce se konala pod záštitou občanského sdružení
ProVšeruby, kterému patří naše poděkování.
S příchodem sychravého počasí jsme mysleli na

zdraví našich nejmenších. Pravidelně jednou za týden
jsme jezdili do solné jeskyně ve Vísce u Horní Břízy, která
má všeobecně příznivý vliv na dýchací cesty a celkové
posílení imunity. Zde si děti za zvuků relaxační hudby
a barevných efektů hodinu hrály se solí, klouzaly na
klouzačce a příjemně relaxovaly.
Ani v tomto období jsme nezapomínali na
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pohybové aktivity dětí. Po pět čtvrtečních dopolední jsme
jezdili plavat do bazénu v Plzni Lochotíně, kde probíhal
předplavecký výcvik. Děti si plavání užívaly a moc je
bavilo. Díky profesionálnímu přístupu instruktorek se
podařilo zapojit i ty děti, které se vody bály.
Podzimní radovánky a aktivity si děti s radostí
prožily. Je to hlavně čas, kdy se děti začínají těšit nejen
na příchod čerta a Mikuláše, ale především na Vánoce, ke
kterým už začínáme společně směřovat.
Rozsvícením vánočního stromu na náměstí
začal adventní čas, který je hlavně radostí pro naše děti.
Tento strom zdobí dárky od dětí z naší školky. Věříme,
že vystoupení dětí zpříjemnilo společné chvíle, které jsme
zde strávili.
Než se s dětmi rozloučíme na vánoční prázdniny,
pozveme do školky také jejich rodiče na malé vánoční
posezení. Děti si s rodiči vyrobí malý dárek, zazpívají si,
pochlubí se, co dostaly ve školce od Ježíška a posedí si u
prostřeného stolu.
V DPS ve Všerubech zpříjemníme předvánoční
chvíle svým vystoupením babičkám a dědečkům a
popřejme hlavně hodně zdraví v novém roce.
Chtěli bychom popřát za kolektiv mateřské školy
krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového
roku 2014.
Anna Fikartová, Jana Růžková

SDH Všeruby
Z činnosti SDH Všeruby
V posledním vydání jsem Vás zval na všerubské
hasičské soutěže, které náš sbor pořádal v sobotu 28. září.
Již po jedenácté se na fotbalové hřiště sjeli mladí hasiči
z okresu Plzeň – sever, aby zápolili o pohár kolektivu
mladých hasičů. Letošního ročníku se zúčastnilo 31
družstev, což téměř čítá 250 dětí. Počasí se opět vydařilo,
o zahájení soutěže se postaralo družstvo přípravky, které
za podpory svých starších kolegů a rodičů předvedlo
štafetu CTIF. Soutěž proběhla k naprosté spokojenosti
všech zúčastněných. Poháry za první místo putovali do
Horního Hradiště a Manětína. Obě družstva všerubáků
skončila na 9. místě. Po vyhlášení výsledků mladých
hasičů se soutěžní klání přesunulo k hasičské zbrojnici.
Zde se konaly noční útoky, družstev mužů a žen v soutěži
JDE VO … . Do soutěže se přihlásilo 14 družstev. Mnohé
zaskočila tajná disciplína, která spočívala v tom, že si
družstva musela nejprve svinout hadice pro požární útok.
Vítězství si odvezli hasiči z Nevřeně, našemu družstvu se
příliš nedařilo a tak skončilo na 11. místě. I v letošním roce
startovalo družstvo fotbalistů, které dosáhlo na 9. místo.
Myslím, že se obě soutěže vydařily a v příštím roce bude
opět hojná účast družstev a diváků.
Mladým hasičů v říjnu začal další ročník hry
Plamen. Na podzimním kole 12. října v Kožlanech

startovalo 39 družstev. Za náš sbor startovala přípravka,
která měla na této soutěži jako jediná kompletní družstvo,
proto tato kategorie nebyla hodnocena. V mladší kategorii
jsme měli přihlášená dvě družstva, áčko získalo 2. místo
ve štafetě požárních dvojic a 7. místo v braném závodě
a je na průběžném 4. místě. Béčko nakonec pro nemoc
některých dětí nebylo úplné a startovalo mimo soutěž.
Družstvo starších získalo 6. místo ve štafetě a 3. místo
v braňáku a je na průběžném 5. místě. Po zbytek podzimu
se mladí hasiči připravovali na další soutěže. Nejprve na
Nevřeňské bloudění – noční branný závod, který se konal
v sobotu 2. listopadu. Přípravka se podělila o první místo
s Oboráky, protože se jim podařilo ve třinácti disciplinách
nasbírat stejný počet bodů. Družstvo mladších dělili pouze
dva body od bronzové medaile, starším se dařilo a získali
2. místo. Poslední soutěží v roce je mikulášská střelba
na čerta v Ledcích. 1. prosince se ve třech střeleckých
disciplinách vystřídalo 347 dětí. Rozdělených do 54
družstev mladší skončili na 10. místě, starší na místě 7.
v soutěži jednotlivců vyhrál Aleš Salák 2. místo ve střelbě
ze vzduchovky.
Sbor dobrovolných hasičů v průběhu podzimu
spolupracoval na pořádání všerubského šikuly, všerubské
drakiády, Martinských slavností a přípravě vánočního
stromu. V sobotu 30. listopadu jsme pro děti i dospělé
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se zúčastnilo 51 soutěžících. V kategorii do šesti let
zvítězil Matěj Teska, před Daníkem Paškem a Nikolkou
Zatloukalovou. V kategorii
2 - 5. třída získal 3. místo
Libor Mařík, 2. místo
Aleš Salák a vítězkou se
stala Natálka Rubášová.
Kategorii 6. – 9. třída
ovládla děvčata na 1. místě
Naďa Smejkalová, na 2.
místě Tereza Jelínková a 3.
místo Nikola Matznerová.
pěkného
Na
závěr
odpoledne přišli mezi děti
Mikuláš s andělem a čerty,
aby dětem předali malý
dárek.
Na závěr malá informace o požární jednotce naší
obce. 13. října v obci proběhl taktický výcvik jednotek
okolních obcí. Hasiči si při výcviku vyzkoušeli zásah od
podzemního hydrantu práci s nastavovacím žebříkem,
čerpání vody pomocí ejektoru a základy první pomoci.
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29. listopadu jednotka vyjížděla k požáru seníku v Horní
Bělé. Doufám, že tento zásah byl alespoň v tomto roce
poslední, a proto bych Vás rád požádal o zvýšenou
opatrnost. Aby klidný
čas adventu, který právě
prožíváme,
neskončil
nepříjemně,
protože
ponecháte svíčku na věnci
hořet bez dozoru. A stejně
jako já si určitě dokážete
představit
příjemnější
oslavu konce roku, než
uklízet byt vypálený od
zábavní pyrotechniky. I
hasiči si rádi užijí klidné
vánoce a pohodový konec
roku.
Přeji
všem
čtenářům Všerubských listů i jejich rodinám příjemně
strávený předvánoční čas, dětem bohatého Ježíška, a nám
všem úspěšný vstup do roku 2014.
Jaroslav Frána
starosta SDH Všeruby

SK Všeruby
Zpráva o činnosti SK Všeruby
Skončila podzimní sezona, výsledky našich
mužstev nejsou nic moc. „A“ mužstvo ve III. třídě 10.
místo, „B“ mužstvo v IV. třídě 8. místo, stará garda 5.
místo, dorost v okresním přeboru 9. místo a mladší žáci
v okresním přeboru obsadili 10. místo. Na jednu stranu,
jak jsem již uvedl, výsledky nic moc. Ale při pohledu
z druhé strany, kde v jaké obci velikosti našeho města mají
pět mužstev schopných hrát okresní soutěž? Já osobně
jsem rád hlavně za naši mládež, to že se nám podařilo dát
dohromady družstvo dorostu a také, že se neustále zvyšuje
počet našich žáčků. Je to i vidět na trénincích dospělých,
které probíhají většinou společně s dorostem. V současné
době, kdy si většinou všude stěžují, že na tréninky chodí
minimálně hráčů (což byl i náš případ, neboť např. na
podzim loňského roku nebo na jaře letošního roku nebylo
výjimkou, že na tréninky chodili dva nebo tři hráči –
včetně trenéra), tak u nás chodí kolem 15 hráčů – a to i
nyní v „zimě“ v době přestávky – při posledních trénincích
na „umělce“, horší to bývá v neděli dopoledne, ale tam je
neúčast dána objektivními důvody. Pro případné zájemce
– dospělí s dorostem trénují od 18:00 hod v úterý na
„umělce“ vedle ZŠ, žáci chodí v úterý od 17:00 hod do
tělocvičny ZŠ.
Protože nám výsledky našich mužstev nejsou
lhostejné, tak jsme na konec sezony pro hráče „Áčka“,
„Béčka“ a dorostu připravili poslední zápas sezony mezi
„Áčkem“ a „Béčkem“ spojený s následnou hráčskou
schůzí. Celkem se nás na hřišti sešlo 23, výsledek není

důležitý (rozhodla zejm. značná převaha v útoku „Áčka“)
a následně jsme si na schůzi vyříkali určité neduhy, které
nás trápí, jako jsou např. neúčast dospělých na trénincích,
neochota hráčů účastnit se brigád nebo pracovat kvalitně
při „službě při zápasech“, velké problémy máme také
s vybíráním členských příspěvků a příspěvků na praní
dresů apod. Proto bychom od jarní části sezony chtěli
nastavit určitá pravidla, které bude nutné ze strany hráčů
respektovat a plnit. Velký dík za uspořádání tohoto zápasu
a hlavně hráčské schůze patří Jardovi Zemanovi, který byl
hlavním iniciátorem této akce.
V současné době řešíme také ukončení pronájmu
restaurace „MUŇÁRI“ ze strany nájemkyně, i přes podané
inzeráty jsme se dosud se žádným novým zájemcem
nedomluvili. Pro případ toho, že se nám nepovede
restauraci pronajmout, se pokusíme alespoň v nouzových
podmínkách restauraci provozovat při zápasech a po
trénincích, takže např. silvestrovský fotbálek a následné
posezení na hřišti se konat bude, rovněž tak i valná hromada
a další akce.
Závěrem bych chtěl všem našim hráčům,
příznivcům a spoluobčanům jménem výkonného výboru
SK Všeruby popřát krásné Vánoce a pohodový vstup do
Nového roku, zachovejte nám, prosím, přízeň, my budeme
dělat všechno pro to, aby naše výsledky byly co nejlepší a
aby všichni měli z fotbalu ve Všerubech radost.
Václav Červenka
předseda výkonného výboru
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Rozhovor s poslancem Parlamentu ČR
Rozhovor s novým poslancem Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Ing. Pavlem Šrámkem, MBA
Jak jistě všichni
čtenáři
Všerubských
listů ví, tak v předčasných
volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
konaných 25. a 26. října
2013, byl jako poslanec
zvolen občan Všerub pan
Ing. Pavel Šrámek, MBA.
Využil jsem jeho pozvání a
položil mu několik otázek:
- Jak se stalo, že jste se
rozhodl stát se poslancem,
proč zrovna poslancem za
hnutí ANO? Očekával jste
takový volební úspěch? A jak jste prožíval předvolební
kampaň, jak bylo náročné skloubit Vaše zaměstnání s
účastí na mítincích, na předvolebních jednáních? Jaké
jste měl ohlasy od rodiny, od kamarádů a od ostatních
spoluobčanů?
Přes 20 let jsem pracoval v mezinárodních
korporacích a před třemi lety se rozhodl podnikat v
České Republice, navíc v oblasti, která v naší zemi byla
vždy preferována, ale za posledních 20 let utlumována
a přímo bych řekl, cíleně likvidována, v zemědělství.
Navíc podnikat u nás, nebýt napojen na zlaté penězovody
veřejných zakázek a bojovat s naší rozbujelou byrokracií,
to chce opravdu odvahu. Smekám před všemi drobnými
podnikateli a živnostníky a chtěl bych jim touto formou
projevit obdiv a uznání. A to je právě ten důvod, proč jsem
šel do politiky. Naše země se posouvá do oblasti třetích
zemí - mírou korupce, podmínek pro podnikání apod. Rád
měním věci a rozjíždím nové projekty. Chtěl bych změnit
podmínky a kulturu života v naší zemi, aby si lidé začali
vážit těch, co něco umí, vědí, co svojí prací něco dokázali,
a ne těch, co daně neplatí, lžou a kradou. Aby obdiv k
člověku nebyl posuzován pouze tím, jak má kdo velký
dům, jaké auto a kam jezdí na dovolenou, ale především
podle toho, co umí, co má v hlavě a jak přispívá k životu
nás všech. A ohlasy mých kamarádů? Nebylo to velké
překvapení, ti, kdo mě znají, ví, že nesnáším podvody,
lži a korupci. Mým heslem v kampani bylo: „Největším
nepřítelem demokracie je chytrá, inteligentní, ale mlčící
většina.“ Ta pak paradoxně svým pouhým klábosením v
hospodě a neaktivním zapojením se do politiky, umožňuje
vládu často primitivní a ukřičené menšině. A protože se
pokládám za člena inteligentní většiny, nechci již jen mlčet
a kritizovat. Našel jsem v sobě odvahu bojovat a vymýtit tu
ukřičenou menšinu, co nikdy nepracovala, co od školních
lavic sedí v parlamentu a má na všechno odpověď.
A jestli jsem čekal takový úspěch? Zpočátku ne,

měl jsem původně ambici pomoci mým kolegům na prvních
dvou místech kandidátky, zviditelnit se, a kandidovat do
Evropského parlamentu v květnu příštího roku a vybojovat
s Francouzi a Němci rovné podmínky pro naše zemědělce.
A jak jsem postupně objížděl mítinky v kraji, mluvil s
lidmi a cítil obrovskou chuť ke změně, bylo mi jasné, že
se něco děje. Nakonec jsme v kraji získali stejně mandátů
jako ČSSD, a to byl nejen obrovský úspěch, ale především
šok pro stávající tzv. „standardní“ strany.
- Jaké oblasti byste se chtěl v Parlamentu věnovat?
Podnikáte v zemědělství, takže mělo být v tomto oboru
nebo třeba zahraničí, protože jste žil v Americe, nebo
snad v oblasti bezpečnostní politiky, protože jeden z
Vašich synů má údajně pracovat v armádě?
Protože podnikám v zemědělství a potravinářství,
považoval bych za nevhodné, vzhledem k možnému střetu
zájmů, pracovat ve výboru právě s tímto zaměřením, tedy
zemědělském. Ano, pracoval jsem ve Spojených Státech
a vystudoval jsem tam na Pittsburgh Univerzity, v jejíž
Evropské pobočce v Praze působím dodnes jako člen
představenstva, obor ekonomiku ﬁrem a korporací. Rovněž
jsem téměř 20 let pracoval pro Americké korporace ve
vysokých mezinárodních manažerských pozicích v regionu
Střední a Východní Evropy. Proto se určitě budu zajímat o
výbor zahraniční. Jsem ale ekonom, a proto by mě zajímala
ekonomika a hospodaření ministerstva obrany, tam vidím
obrovský potenciál ve formě plýtvání veřejnými penězi. A
to i proto, že můj nejstarší syn studuje Vojenskou lékařskou
fakultu v Hradci Králové.
- Založil jste prosperující ﬁrmu produkující na
severním Plzeňsku mléko a mléčné výrobky pod
značkou Milknatur. V jaké situaci se podle vás nyní
nachází české zemědělství a prvovýroba?
Ptáte-li se na stav našeho zemědělství, musím
konstatovat, že i přesto, že máme například do živočišné
výroby opravdu zlomkové dotace oproti zemím jako
Dánsko, Německo, Francie či Rakousko, se stále drží nad
vodou. Bohužel naše vlády za posledních 20 let neudělali
pro naše zemědělství téměř nic. Byli jsme zemědělskou
a potravinářskou velmocí a velkým vývozcem potravin.
Avšak naprostý amatérismus našich vlád za posledních
20 let a nenápadná a plíživá arogance k tomuto odvětví
způsobila, že zaniklo tisíce malých středních farem a dnes
dovážíme potraviny za téměř 130 mld. ze zemí jako Polsko
či Německo, kde efektivita zemědělství je na mnohem
nižší úrovni, ale podpora jejich vlád je obrovská a s námi
nesrovnatelná. I to je důvod mého vstupu do politiky.
Chci, abychom měli všichni na jednotném Evropském
trhu rovné podmínky. Buď stejné dotace anebo žádné
dotace, což bych preferoval jako liberální ekonom, ale to
je iluze hlavně pro západní státy, které by nestačily naší
efektivitě a my bychom je potom zavezli potravinami. Pak
se ale teprve může naplno projevit, kdo je lepší hospodář,
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živočišné produkce, musí opravdu přestat, jinak všude na
polích budeme mít jen řepku a kukuřici do bioplynek.
- O hnutí ANO, za kterého jste zvolen do Parlamentu,
se říká, že je vlastně stranou jednoho muže - Andreje
Babiše - a že za pár měsíců se rozštěpí. Co říkáte na
tyto názory?
Ne, i když to tak může působit. Pan Babiš je právě
ten zakladatel, ten první, co se naštval a začal kolem sebe
sdružovat a dávat dohromady schopné lidi, kteří něco
dělali, něco umí a tvoří, na rozdíl od těch, co téměř 20 let
sedí v parlamentu a jen mluví, a použiji české pořekadlo,
„mluví, mluví a skutek utek“. Já bych rozhodně nikdy
nešel do projektu, který by byl projektem jednoho muže
a na pár měsíců. Takové lidi u nás nenajdete. Já oceňuji
jeho odhodlání a vize, které jsou i mými vizemi, proto
jsem členem ANO, a věřím, že s mými zkušenostmi budu
platným členem ANO týmu nebo lídrem nějakého týmu
uvnitř, a budu pomáhat ze všech sil, abychom dosáhli
toho, co jsme voličům slíbili. A navíc, dnešní doba není
dobou středověku, králů a císařů, co jako jedinci mohli
rozhodovat o všem. Dnešní doba je o tzv. networkingu,
o týmech, o týmové práci, jedinec je platný pouze tehdy,
je-li členem schopného týmu, který svou účastí tým tvoří.
Čistý individualismus je v dnešním světě informací a
komplexnosti naprostou iluzí. Můžete být lídrem týmu, to
ano, ale hnutí či tým jednoho muže, do toho by se pan
Babiš nikdy nepustil. On naopak věří stejně jako já, že je
tady mnoho schopných lidí a že je nutno je najít, vyhledat,
oslovit a požádat je o práci na společném díle.
- Budete mít poblíž našemu městu otevřenou
poslaneckou kancelář nebo budete „úřadovat“ pouze
v Praze?
Mám samozřejmě poslaneckou kancelář v Praze
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a aktivně hledám regionální poslaneckou kancelář.
Omlouvám se všem Všerubákům, ale zřejmě bude v
Plzni.
- Co vaše koníčky? Myslíte si, že se budete muset
některých vzdát?
Mým hlavním koníčkem je sport. Byl jsem v mládí
i juniorským reprezentantem Československa ve volejbale.
Dnes běhám, plavu, hraji tenis i jiné sporty. Na to si určitě
najdu čas, protože sport je věc návyková. Když si více než
týden nejdu zaběhat svých 8 km, není se mnou k vydržení,
je to prostě tzv. „očistec hlavy“.
- Co máte rád na Všerubech?
Ve Všerubech bydlím téměř 15 let, ale přiznám
se, že tu často jen přespávám, protože můj život byl a je
velmi aktivní. A co zde miluji nejvíce? Možná to bude znít
jednoduše a až pateticky, ale když spím, je tady ticho a tma.
Tohle prostě ve městech a mnohých obcích už nenajdete.
A samozřejmě je tu úžasný vzduch a příroda kolem.
- Fandíte Viktorii Plzeň? Nebo radši plzeňským
Indiánům?
Samozřejmě oběma. Je to úžasné, že Plzeň byla
schopna v jednom roce vyhrát jak fotbalovou, tak i
hokejovou ligu. Jsem velký patriot Plzně a Plzeňska vůbec.
Dovolím si zde ocitovat jeden můj výrok, který jsem vždy
používal, když se mě moji kolegové a přátelé z Prahy až
povýšenecky ptali, proč se nepřestěhuji do Prahy, proč
jezdím skoro denně z Plzně (v jejich očích z vesnice) do
Prahy? A já jim vždy odpovídal: „Víte dámy a pánové, my
se nesmíme přestěhovat do Prahy, my nesmíme překročit
demarkační čáru a přestěhovat se ze zóny Americké
armády do té Vaší zóny Rudé armády“. A od té doby už se
mi nikdy neptali.
Otázky položil a odpovědi zaznamenal
Václav Červenka

Ze života města a okolí
Zprávičky z modelářského kroužku
Od září se opět začali pravidelně scházet mladí
modeláři. Nyní již v nových, větších, prostorách, takže
několik schůzek obnášelo stěhování nábytku a všech věcí
do nové klubovny. Děti se úklidových prací chopily s
nadšením, ale stále ještě zbývá hodně zařizování. I tak si v
mezičase stihnou udělat nějaké jednoduché házedlo.
Při pěkném počasí, kterého bylo za poslední dny
celkem dost, nezapomenou provětrat své modely. To
jsme mohli vidět i na Drakiádě, kde měli svou malou,
komentovanou leteckou show. Prvně létal nad hlavami
diváků „orel“ a po té Václav a Aleš předvedli lety s
výukovým letadlem Beta. Viděli jsme přistání povedené,
ale i to málo povedené. David předvedl ukázku kruhového

hodu s letadlem kategorie F3K. Navíc si modeláři připravili
překvapení v podobě akrobatického letadla, které z nebe
sype bonbónky. Tato atrakce dokázala prohnat po louce
všechny děti. Diváci si mohli vyzkoušet hod velkého
polystyrénového házedla o rozpětí křídel 1,5 m, které
dokáže uletět úctyhodnou vzdálenost.
Na závěr vítáme nové členy kroužku, Vikiho a
Dana a přejeme jim hodně úspěchů a radosti při stavbě
modelů.
Přijmeme nové členy do kroužku. Modelářský
kroužek občanského sdružení Racek Všeruby se schází
každou středu od 16:00 do 18:00 v bílé budově vedle
školní jídelny. Na všechny se těšíme.
Viola Pešková

Oprava kapličky v Radimovicích
Letošní kulaté 750. výročí obce Radimovice
vyprovokovalo jistou skupinu obyvatel ve jmenované obci

k činu – opravě návesní kapličky sv. Trojice. Skupinka
učinila dohodu s městem Všeruby, že na náklady města
kapličku opraví bez nároku na odměnu za práci. A tak se
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z kapličky práce chtiví obyvatelé Radimovic (zejména
pan Miloslav Kristl starší, Míla Kristl mladší, Luboš
Micek, Petr Jirkův, Jan Mentl, Jan Dolanský, Jaromír
Kristl a další). Práce začaly v letních měsících – nejprve
očištěním kapličky od 116 let staré omítky, následovalo
nové omítnutí. Původní plechovou krytinu nahradila nová
krytina z pálených tašek (zásluhou Miloslava Kristla
st. i ml. a Davida Kristla), šestiboká lucernička byla
opatřena novým nátěrem. Vstupní otvor i dvojice oken
byla doplněna novými svařovanými mřížemi dle vlastního
návrhu (svařoval Luboš Micek). Původní cihlová dlažba
byla očištěna od staletých nečistot a špíny vzniklé během
oprav. Vnitřní stěny byly vybíleny, bohužel vzala za své
původní, ale již zubem času postižená výmalba pocházející
z roku 1897. Strop, na němž se také nacházela původní
výmalba, byl ze 2/3 nahrazen novým a nově vymalován
Mílou Kristlem ml. dle původní podoby s drobnými
změnami – např. absencí ornamentálního rámečku
svírajícího stropní výzdobu. Nakonec bylo provedeno
odvodnění kapličky a vysypáno říčními oblázky. O vnitřní
mobiliář – svaté obrázky, svícny a květiny se postarala
rodina Halamových.
Všem patří hluboká poklona a úcta za jejich přínos
nejen obci Radimovice, ale nám všem. Tento počin může
být pro nás všechny velkým příkladem. Nová kaplička
v doprovodu všerubského vokálního sboru byla znovu
vysvěcena p. Paterem Figurou dne 10. 11. 2013. Na všechny
čekalo příjemné pohoštění připravené Radimovickými.
Doplňme na závěr, že obec v tomto roce oslavila
750. výročí od první písemné zmínky, kdy se připomíná v
roce 1263 vrchnost Jindřich z Radimovic. V té době již asi
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stála v Radimovicích tvrz, na jejímž místě se dnes rozkládá velký hospodářský areál. Pod ním stával mlýn, jehož
existenci nám dnes připomínají již jen základy jezu v potoce, zbytky mlýnského náhonu lemovaného alejí stromů
a relikty hráze někdejšího rybníčku zvaného nadýmaček.
Jen opravdu pozorný návštěvník tohoto místa si pozůstatků všimne.
Kaplička byla postavena v roce 1897 stavitelem
Janem Alexem Hackerem na místě staré z roku 1787. Na
existenci předchozí kapličky nás do jisté doby odvolával
obraz (než byl odcizen), vymalovaný právě v témže roce,
kdy byla kaplička postavena, tedy 1787. Na obraze byl německy psaný text, v překladu zní: „K větší slávě Boží a
Panny Marie nechala tuto kapli se zvonicí postavit obec
Radimovice vedená rychtářem Vítem Dienerem, Antonínem Fraudou, přísežným Vavřincem Willingerem, Antonínem Grollem, Antonínem Seemanem, Matyášem Wertanem
1787.“ (pozn. red.: volný překlad - Monika Mentlová, toho
času obyvatelka Radimovic). Opis z obrazu se naštěstí dochoval v Soupisu památek z roku 1930. Zvonek o průměru
33 cm nacházející se v lucerně byl ulit známou plzeňskou
zvonařskou ﬁrmou Pernerů již v roce 1740. Z toho je patrné, že zde stávala ještě starší kaplička. Na plášti zvonku se
nachází reliéf sv. Trojice a nápis: „SIT NOMEM DOMINI
BENEDICTUM IO: PERNER GOS MICH IN PILSEN
1740“.
Veronika Menčíková
(Použité prameny a literatura: Radimovice in: Soupis
památek, 30. Politicky okres stříbrný (1908), str. 181.; A.
Sedláček: Místopisný slovník historický království Českého, reedice 1998; Klempera, J.: Vodní mlýny v Čechách
IX. Dodatky. Praha 2005

Setkaní všerubských seniorů
V pátek 18. října uspořádal Městský úřad Všeruby krásný večer pro všerubské
seniory, kterým zahrál muzikant a zpěvák p. Žákovec se svou kolegyní A. Volinovou.
Večírek se uskutečnil v místní Hasičské zbrojnici a místnost byla zcela zaplněna.
Všichni účastnici, ti z DŮCHOĎÁKU, ostatní senioři, ale i ti odrostlejší se vesele
bavili. Jelikož se setkaní líbilo a povedlo se, tak přítomní chtějí pokračovat a setkání
opakovat. Proto pan starosta J. Schejbal již domluvil další večírek, který se uskuteční
19. ledna příštího roku opět v „hasičárně“ od 16 hod. Jste všichni zváni.
Stanislav Pašek st.
Všerubský šikula 2013
Dne 22. 9. 2013 jsme pod hlavičkou občanského
sdružení ProVšeruby uspořádali první akci nazvanou
„Všerubský šikula“. Po celé odpoledne se po našem městě
na několika místech na různých stanovištích plnily různé
úkoly – viseli jsme na hrazdě, bojovali jsme s elektřinou,
přecházeli jsme po prkýnkách, trénovali jsme paměť,
vyzkoušeli jsme si koordinaci pohybů při strkání tužky do
lahve, poskládali jsme městský erb rozstříhaný na kousky
jako puzzle, stříleli jsme z luku a z foukačky, jezdili jsme
slalom s nákupním vozíkem, shazovali jsme hasičskou
hadicí kuželky (naplněné PET lahve vodou), chytali jsme

ryby a šroubovali jsme.
Celkem se do naší soutěže přihlásilo
neuvěřitelných 98 (slovy devadesátosm) závodníků, ne
všichni dokončili, ale i tak je to číslo úctyhodné. Všichni
závodníci byli rozděleni dle věku do několika kategorií.
V každé kategorii s výjimkou kategorie nejmladších jsme
odměnili stejnými cenami první tři nejlepší, v kategorii
nejmladších jsme odměnili sladkou cenou a čestným
uznáním každého závodníka (stejně tak dostal odměnu
každý závodník i v kategorii 5 – 6 let).
A jak vše nakonec dopadlo?
Kategorie 0 – 4 roky – 15 závodníků – oceněni všichni
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Kategorie 5 – 6 let – 17 závodníků – 1. místo Jaromírek
Kristl, 2. místo Barunka Micková (oba z Radimovic), 3.
místo Daník Pašek (Všeruby)
Kategorie 7 – 8 let – 11 závodníků – 1. místo Robert
Smeták, 2. místo Silvie Pražmová, 3. místo Eliška

Červenková (všichni Všeruby)
Kategorie 9 – 11 let – 20 závodníků – 1. místo Lucka
Šreková (Žilov), 2. místo Aleš Salák, 3. místo Evička
Pešková (oba ze Všerub)
Kategorie 12 – 15 let – 4 závodníci – 1. místo Václav Pešek
(Všeruby), 2. místo Tereza Šreková (Žilov),
3. místo Jaromír Kristl (Radimovice)
Kategorie 16 – 18 let - 0 závodníků
Kategorie nad 19 let – 31 závodníků – 1. místo
Václav Červenka, 2. místo Václav Menčík, 3.
místo Jiří Maškovský (všichni Všeruby)
Velké poděkování patří všem
kamarádům a známým, kteří strávili celé
odpoledne na různých stanovištích po
Všerubech. Konkrétně děkujeme Jitce a
jejímu příteli, Jindrovi a Monice, Terezce a
Terezce, Nikole a Lucce, Marcele Brixi a paní
Kortusové, Zdeňkovi a Petrovi, fotografovi
Petrovi a všem příslušníkům SDH Všeruby
(nepamatuji si všechny, ale namátkou
Tomášovi, Petrovi, Zdeňce, Majdě, Jardovi a
dalším).
Václav Červenka

4. Všerubská drakiáda
Dne 20. 10. 2013 uspořádali ProVšeruby
4. Všerubskou drakiádu. Počasí skoro perfektní –
polojasno, 20 stupňů, jen nás trochu pozlobil slabý vítr.
Ale ……… I tak jsme se nevzdali a drakiáda se povedla.
Zaregistrovali jsme celkem 65 draků (rekordní účast), dle
našeho odhadu na louku nad bývalou Slepičárnou přišlo
celkem cca 150 lidí (super, paráda).
I přes nepřízeň větru jsme se pokusili překonat
rekord v počtu draků nacházejících se na nebi nad městem
Všeruby v jednom okamžiku a rekord z roku 2011 jsme
opravdu překonali – v 15:00 hod dne 20. 10. 2013 zde
poletovalo celkem 41 (slovy čtyřicetjedna) draků.
Velmi nás potěšily dětičky z naší mateřské školky.
Každá třída vyrobila vlastnoručně jednoho draka, my jsme
jejich snahu veřejně ocenili a reprezentanty jednotlivých
tříd (Žabičky, Zajíčci a Tygříci) jsme odměnili diplomem a
společenskou naučnou hrou.
Pak nás čekalo to nejsložitější. Ze všech draků
jsme museli vybrat ty nej…. Velký souboj proběhl
v kategoriích o nejmenšího a největšího draka (v případě
nejmenšího draka rozhodlo několik mm mezi drakem
Leničky Baumové a Matěje Pražmy, v případě největšího
draka rozhodlo 40 cm ve prospěch draka Duhovky Elišky
Červenkové před drakem Arnoštem všerubských hasičů).
I v ostatních kategoriích to bylo složité (příště budeme
asi muset oceňovat nejlepší tři, protože vybrat vždy jen
toho jednoho nej…. je opravdu obtížné. Nakonec jsme po
dlouhém rozmýšlení podle nejlepšího vědomí a svědomí
vybrali a diplomem a odměnou ocenili následující draky

s jejich majiteli takto :
Drak s nejdelším ocasem – SDH Všeruby (ocas měřil 903
cm), drak „ARNOŠT“,
Drak nejdéle létající – Thao Nguyen Phuong, drak
„ANETKA“
Nejmenší drak – Lenička Baumová, drak „MERLIN“
Největší drak – Eliška Červenková, drak „DUHOVKA“
Nejroztomilejší drak – Barunka Honomichlová, drak
„MODROOČKO“
Nejhezčí drak – Eliška Žídková, drak „PUNTÍK“
Nejoriginálnější drak – Eliáš Löwy, drak „BARVIČKA“
Každý účastník od nás dostal buřta, kterého
si mohl hned na místě opéci. Kdo vydržel až do konce,
obdržel pamětní list (malého dráčka) a sladkou odměnu.
Tak
jak je naším zvykem, měli jsme
i
letos připravené překvapení. Díky všerubským
leteckým modelářům ze sdružení Racek se z nebe snášel
bonbónový déšť, což ocenily hlavně děti (a nečekaně
i jejich maminky) a pak nám kluci předvedli své umění
s modely při malé letecké show.
Poděkování patří našim hasičům, kteří nám
pomohli se zajištěním akce (zejm. výroba elektřiny pro
ozvučení) a také se postarali o občerstvení zúčastněných.
Hlavně bychom chtěli poděkovat všem, kteří přišli, i když
nefoukalo. Dopoledne jsme kvůli tomu dokonce přemýšleli
i o přeložení drakiády na jiný termín. Nakonec jsme to ale
riskli a všem, co jste přišli, ještě jednou děkujeme a těšíme
se na lepší vítr příští rok.
Václav Červenka
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Dne 9. 11. 2013 uspořádalo občanské sdružení
Provšeruby v rámci Svatomartinských slavností
lampionový průvod. V 17:30 hod se účastníci
shromáždili u kostela sv. Martina a poté, co pan
elektrikář vypnul veřejné osvětlení v celých
Všerubech, se průvod vydal na cestu městem
až na fotbalové hřiště. To vše za dohledu
všerubských hasičů, kteří kromě požární
bezpečnosti hlídali i bezpečnost účastníků
v silničním provozu. Od hřiště to byl hezký
pohled, když se průvod „valil“ po silnici z centra
města, na hřišti už byli první účastníci průvodu
a konec byl ještě v nedohlednu. PARÁDA. Po
příchodu na hřiště se děti s rodiči vydali na
stezku odvahy (v prezenční listině, kam byly
zapisovány většinou jen děti, máme skoro 100
záznamů), která byla dlouhá cca 500 m. Stezka
byla vyznačená svíčkami a vedla ve tmě křovím a loukami
nad fotbalovým hřištěm. Volně se tam potulovalo i několik
strašidel.........
Po absolvování stezky odvahy si každý dětský
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účastník opekl buřta a každá rodina dostala lampion
štěstí, které jsme následně vypustili s tajnými přáními do
nebe. Na nebi bylo chvílemi vidět různá nová souhvězdí,
která běžně na hvězdné obloze nenajdete. Pak
jsme ještě postáli u ohníčku, popovídali si
(škoda, že nezůstalo více účastníků, většina
se po vypuštění lampionů rozprchla do tepla
domovů), i písničky na přání se hrály.
Velké poděkování z naší strany patří
strašidlům Michalovi, Zdeňkovi a Petrovi,
Vlastě (za pomoc s buřty), Nikče a Sabče
(za pomoc s prezenční listinou), Petrovi a
Zdeňkovi (za pomoc s přípravou a úklidem
stezky), hasičům (za doprovod a za ochranu),
fotografovi Petrovi za super fotky, městu
Všeruby (za ﬁnanční příspěvek), pracovníkům
Městského úřadu Všeruby (za vysekání trávy a
vykácení křovin). Děkujeme.
Fotograﬁe ze všech našich akcí (včetně dalších
informací - výsledky, aktuality, nástěnka apod.) můžete
shlédnout na www.provseruby.cz.
Václav Červenka

Příspěvky čtenářů
Roudenský ¼ maraton – gratulace
V našem kolektivu cvičenek máme
i natolik sportovně založenou
členku, která se nebojí velké výzvy.
Táňa Nenádlová přijala pozvání
Plzeňských panenek a zúčastnila
se Roudenského 1/4 maratonu
v Plzni. Nejedná se o klasický
závod, jehož cílem je zaběhnout
co nejlepší čas a získat hodnotnou
odměnu, ale záměrem je nabídnout
společenská setkání pro radost z
pohybu a uspokojení z překonání
sebe sama. Závod se koná každý
rok dvakrát na jaře a na podzim.
Tomu podzimnímu, který se letos
konal 13. 10. 2013, se říká proti
srsti, protože se běží obráceně než

na jaře. Trasa je jasná - 10 km - Plzeň – kilometrovka –
táhlý kopec na Sylván – Radčice – a cílová rovinka podél
řeky Mže. Kromě Táni se však závodu ještě zúčastnili
Samuel Kabourek, Lucie Kabourková ze Všerub a Monika
Mentlová z Radimovic. Vůbec nejlepší čas byl kolem
35 minut, Samík se s celkovým časem 45 minut umístil
na skvělém 5. místě. Lucka s Monikou uběhly závod za
hodinu. Táňa poctivě trénovala a takhle dlouhou trasu
běžela poprvé. Doběhla s grácií, i když dle svých slov s
časem moc spokojená nebyla. Naopak. Za náš kolektiv
cvičenek chci Táně ještě jednou gratulovat a jsme rádi,
že v ní máme takový zářný vzor. Uvádíme zde komentář
Lindy, jedné z organizátorek čtvrtmaratonu: „Na závěr
přibíhá žena s velkým „Ž“. Přemýšlíme, jestli v jejích
letech budeme vůbec chodit natož běhat.“

Kulturní dům – seriál na pokračování
Na posledním zasedání zastupitelstva v tomto
roce, které zasedalo 9. 12. 2013 hlavně z důvodu schválení
městského rozpočtu pro rok 2014, bylo na pořadu také
jednání o kulturním domě. Zatímco se na minulém
zastupitelstvu diskutovalo o možné rekonstrukci dle
navržených stavebních etap vyplývajících ze studie Ing.
Arch. Hucla, byly na tomto zasedání panem starostou
předloženy nové skutečnosti o možné demolici objektu.
Starosta předložil cenové nabídky poptávaných společností.
APB nabídla demolici za 2.813.250 Kč, společnost

Berdych za 655.820 Kč.
Rozproudila se diskuze, zda město vůbec
potřebuje kulturní dům, či upřednostňuje rekonstrukci
nebo novostavbu.
Radní pan Krupička sáhodlouze popisoval, že
celý projekt rekonstrukce je nesmyslný, následné vysoké
náklady s provozem zařízení budou zatěžovat městkou
pokladnu a rekonstrukcí za 11 milionů ohrozíme ﬁnanční
zdraví města. Město naopak potřebuje investovat do
silnic a chodníků, které jsou přednější než rekonstrukce
KD. Obrat v diskuzi nastal vystoupením dalšího radního

Sportu zdar a běhání zvlášť.
Viola Pešková
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pana Růžičky, vyjádřením o smysluplnosti rekonstrukce
megalomanského zařízení s neplně využívanými prostory
kinosálu s velkými energetickými ztrátami. Navrhl nechat
postavit přísně účelové zařízení (nový funkční areál
podobný zařízení v Malesicích), na jehož vybudování
by mohla být čerpána dotace z EU, která by v případě
rekonstrukce nebyla možná (na místě starého hostince
v Malesicích bylo v roce 2010 otevřeno za investici 50
mil. Kč kulturně - sportovní zařízení – stavba obsahuje
prostorný multifunkční sál, salonek a dvoupatrovou
restauraci s terasami a dvorem. Nová moderní budova
se nachází na návsi v blízkosti barokního zámku, byla
postavena v historizujícím stylu a vhodně tak zapadá do

moderního venkovského prostředí.)
Přes rozličné názory napříč zastupitelstvem (co
zastupitel to jiný názor) došlo nakonec ke shodě všech
zastupitelů – odhlasováním návrhu, že město osloví
projektanty k vypracování studie na stavbu nového
víceúčelového kulturního zařízení, zastupitelé do příštího
zasedání zastupitelstva zjistí náklady na provoz podobných
zařízení (dle mého názoru by možným řešením namísto
oslovení projektantů mohlo být vypsání veřejné soutěže
s ﬁnančním vyhodnocením nejlepšího návrhu. Sejde se
tak více návrhů a vznikne tak více vstupních informací pro
řešení kulturního domu).
Veronika Menčíková

Nevřeň

ruchu, dojde ke zvýšení návštěvnosti obce a celého
regionu, region se najednou stane atraktivnější pro turistiku
a trávení volného času. Dojde ke zvýšení image obce a
to hlavně velkorysým ztvárněním objektu, které by mělo
upoutat pozornost a přilákat návštěvníky nejen z širokého
okolí. Prostorové řešení umožní konání příležitostných
výstav, přednášek a prezentací, které zatraktivní lokalitu
i mimo hlavní turistickou sezónu. Předpokládaný
počet návštěvníků obce po realizaci tohoto záměru je
odhadován na 8 000 ročně. Nové centrum vytvoří jedno
nové pracovní místo. Na druhou stranu projekt není
rentabilní, není primárně zaměřen na generování zisků.
Částečnou kompenzací nákladů spojených s provozem
bude příspěvek Plzeňské teplárenské ve výši 100 000
Kč ročně po dobu 5 let. Započteme-li další příjmy mimo
zmiňovaného sponzorského daru Teplárenské - příjmy ze
vstupného, příjmy z pronájmů, příjmy z prodeje suvenýrů
a knih, nejsou ztráty zdaleka závratné. Dle předpokladů
činí ztráty 20 000 až 50 000 Kč ročně v prvních pěti letech
provozu. Po pěti letech může obec objekt využívat více
komerčně, které zaručí chybějící příjmy. Pozitivní přínosy
projektu se pohybují zejména v jeho neocenitelné rovině,
pro které především byla poskytnuta dotace – muzeum
přináší kulturně – společensko – vzdělávací rozměr.
Přímý ekonomický dopad se pravděpodobně
projeví na zvýšeném zájmu o ubytovací a stravovací
kapacity v obci nebo v blízkém okolí. Zvýšení návštěvnosti
přispěje ke zvýšení příjmů podnikatelských subjektů a tím
i zvýšení kvality života veřejnosti.
Napadá mi otázka: „Jakým směrem se může vydat
pravděpodobných 8 000 návštěvníků po prohlídce muzea?
Určitě pojedou do Lipovky, kde se výborně nasytí, cyklisté
budou dále pokračovat po vyznačené cyklostezce do města
Všeruby. Můžeme ale turistům ve Všerubech nabídnout
nějaké služby? Muzeum věnované světově známému
sochaři Franzi Metznerovi stát ještě nebude, z žádné
informační tabule se o významu městečka Všeruby nic
nedozví, knihu si také nekoupí, protože nebudou vědět, že
nějakou máme. U kostela na náměstí si chvilku odpočinou,
ale nic se o něm nedozví, k hodnotnému románskému
kostelu sv. Martina se nepodívají, protože nebudou vědět,

Napsat tento článek mě přiměla skutečnost, že již
skoro rok slýchám od různých autorit negativní hodnocení
nově vznikajícího kulturního centra v Nevřeni. Jak jistě
víte, v Nevřeni vzniká unikátní projekt s názvem Centrum
Caolinum Nevřeň z 85 % celkových nákladů hrazený
z dotace evropské unie Regionálního operačního programu
(ROP NUTS II Jihozápad). O projektu bylo již hodně
napsáno, přesto se společnost a to nejenom v Nevřeni (ale
také ve Všerubech) rozdělila na dva válčící tábory a téměř
to vypadá na vyhlášení občanské války. Proč? Co vlastně
negativistům na centru vadí? Slyšela jsem názory typu:
„vždyť to vypadá jako skleněný kostel, jak se to někomu
může líbit?“ nebo „stavba rozhádala celou vesnici, která
dříve držela pospolu“ nebo „je nesmysl dělat v tak malé
vesnici muzeum, vždyť tam nebude nikdo chodit a budou
zbytečně vyhazovat 300.000,- Kč na provoz“. Obyvatelé
Nevřeně raději chtěli na původním místě shořelé hospody
hospodu novou, s hasičskou zbrojnicí, tak jak to bylo
dříve. A dále se občané bojí, pokud by nastaly problémy
se stavbou a obec by nezískala slíbenou dotaci, že to obec
ﬁnančně zruinuje.
A proč se vlastně obec Nevřeň rozhodla postavit
kaolínové muzeum? Všichni ti negativisté pravděpodobně
neví, že v Nevřeni je unikátní technická památka, zbylá po
způsobu těžby kaolinu. Kaolin zde totiž má jiné vlastnosti,
a proto nebyl těžen povrchově jako třeba v nedalekém
Kaznějově a v Horní Bříze, ale hlubinně. Vznikl rozsáhlý
areál podzemních chodeb a sálů, jejichž výška někde
dosahuje až 18 m. Hlubinný způsob těžby je v celé střední
Evropě raritní, v České republice existuje jen jedna
menší lokalita s pozůstatky podzemních chodeb. V této
návaznosti vznikne moderní expozice formou interaktivní
expozice s multimediálními dotykovými displeji, s
virtuální prohlídkou podzemí, (které je v současnosti
oﬁciálně nepřístupné) apod., tak aby byly zajímavé pro
všechny věkové kategorie návštěvníků. Nosným tématem
expozice bude geologická minulost regionu, dobývání
kaolinu v 19. století, zpracování a využití kaolinu, využití
druhotných surovin z vytěžené horniny. Vybudováním
areálu dojde k rozvoji kulturní infrastruktury cestovního
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že tu nějaký je. Ubytování zde také nenajdou. Případní
návštěvníci sednou na kolo nebo do auta a popojedou
pár kilometrů, aby se civilizovaně najedli a odpočinuli
v překrásném prostředí restaurace v Líšťanech………

Je před námi hodně práce a vybudování muzea
v Nevřeni by pro nás mělo být vzorem!
Veronika Menčíková
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Vzestupy a pády všerubského fotbalu – 5. díl
Výbor po zasedání okamžitě naplánoval pravidelné
schůze a stanovil následující postup prací na obnovení
stadionu:
1) určilo se datum na okamžité zahájení prací
2) naplánovalo se setkání s ředitelem statku (výpomoc
stroj, zařízení)
3) vybraly se brigády na sběr kamení pro trativod
4) projekt a stavební práce dostal na starost Jiří Fleisner
Výše uvedené body byly odhlasovány všemi
přítomnými. Tak skončila tato významná akce, rozhodující
pro novou nastupující slávu všerubské kopané, která
později skončila až postupem do I. B třídy. Ale to je další
historie, o které bude psáno až později.
Výbor v dalších dnech po této schůzi začal
intenzivně vyvíjet další činnost. Bylo domluveno na
MNV neomezené používání místního rozhlasu při
svolávání brigád a vyhlašování důležitých informací.

Spolupráci s ředitelem statku p. Dvořákem měl na starosti
Jiří Brožík, který sám ovládal řízení traktoru, takže tato
potřebná činnost probíhala bez závad. MNV nechal
zakoupit potřebné nářadí (kolečka, lopaty, krumpáče)
apod. Později bylo domluveno s ohledem na získání
dalších ﬁnančních prostředků přednostní právo na konání
tanečních zábav před dalšími složkami NF. Rozhodující pro
rok 1969 bylo zajištění srovnání celého hřiště. Tento úkol
byl poměrně náročný. Jednalo se o značný přesun zeminy.
Toto se povedlo zajistit pásovým traktorem, s kterým
tehdy na statku jezdil pan Beneš. Šlo o to, aby přes zimu
plocha slehla a došlo k utažení zeminy. Po této akci pak
na poslední pracovní schůzi byl stanoven cíl zprovoznění
hřiště a zahájení činnosti oddílu kopané na podzim v roce
1970. Nebyl to úkol snadný a na organizátory čekalo hodně
práce.

Reakce na článek - Nevřeň
Diskuse o našem kulturním domě přirozeně obrací
pozornost k sousední Nevřeni, která vlastně řeší podobný
problém. Protože jsou mnozí zastánci tohoto způsobu
řešení, nutí mě to reagovat. Předem nutno předeslat, že
rozhodnutí zastupitelů sousední obce je navýsost svrchované
a nikdy bych ho ve své podstatě nezpochybňoval. Je to
rozhodnutí nevřeňských a jako takové ho akceptuji. Pokud

o něm budu hovořit, tak jen jako o příkladu, jak se také dá
situace řešit, aniž bych kritizoval jejich rozhodnutí.
Myslím, že způsob, jaký zvolili v Nevřeni bychom
neměli použít. Z venku viděno nastalo toto: po požáru
bylo třeba postavit novou hospodu. Aby se využily dotace,
byla postavena megalomanská stavba muzea, které nikdo
nechtěl. Za částku, kterou obec zaplatí jako spoluúčast
by postavila tři takové hospody, které potřebuje. Navíc pět

Vlastimil Reinwart
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let nemůže takto vybudované prostory používat jinak, než
jako muzeum a navíc v něm bude platit jednoho člověka
jako správce. Náklady budou každý rok cca 300.000,- Kč.
Je pravda, že muzeum pravděpodobně přiláká
nějaké turisty, ale kolik je jen odhad, kde bych byl spíše
skeptický. Pro mě je důležitý posun hospoda – muzeum
a navíc provozní náklady takové budovy budou zatěžovat
rozpočet obce další roky.
Pokud budeme u nás řešit absenci sálu v kulturním

domě, pojďme si povídat o sálu, který odpovídá potřebám
města a který, ač nebude výdělečný, alespoň nezruinuje
městský rozpočet. Mít místo hospody muzeum není ta
správná cesta. A stále je třeba mít na paměti, kolik obyvatel
bude využívat zařízení za kolik peněz. Nerad bych,
abychom dopadli jako v případě kinosálu, kde náklady
přes 200.000,- Kč sloužily šesti a deseti lidem jednou
v týdnu. Nic proti kuluře, ale kino se muselo zavřít.
Miroslav Falkenauer

PF 2014
Členové občanského sdružení ProVšeruby přejí
všem spoluobčanům ze Všerub a okolí krásné vánoční
svátky prožité v klidu a pohodě, úsměv na tváři a radost
ze života. V novém roce se těšíme na další setkání s Vámi

při námi pořádaných akcích, rozšíříme naší nabídku, tak
neváhejte a sledujte naše www.provseruby.cz, v nejbližší
době zde budete moci shlédnout naše PF 2014 „naživo“.
Dina Dráždilová
předsedkyně Provšeruby

Soukromá inzerce
- Daruji tibetskou houbu (přemění Vaše mléko na kefír), tel: 603 19 10 19
- Daruji „kadibudku“ za odvoz, Všeruby, nová výstavba - Petr Novotný, tel: 737 851 295

Inzerce

Stavíme a opravujeme

KACHLOVÁ KAMNA, KRBY
KACHLOVÉ SPORÁKY
PECE NA PIZZU A CHLEBA
dimenzování topidel dle požadavků investora, 3D vizualizace,
zaměření a posouzení přímo na stavbě, bezplatné poradenství
Radimovice 1, Všeruby, tel: 725 30 80 80, mail: kamna-mentl@seznam.cz, www.kamna-mentl.cz
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Fotoseriál - Radimovická kaplička

Seznam šikovných osob
Jak jsme informovali v minulém čísle všerubských listů, tak nyní přinášíme 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:
Tereza Havlenová - kadeřnické služby, prodlužováni řas, Všeruby 333, tel: 733676021
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
Kateřina Červenková – výroba velikonočních kraslic, dárkových předmětů (obrázky, hedvábné šátky), vánočních
ozdob, atd., Všeruby 341, tel: 777808290, email: k.cervenkova@email.cz, web: www.katkacervenkova.cz
Městský úřad Všeruby informuje
V době od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 bude sběrné místo uzavřeno. Dále žádáme občany, aby odpad, který
odváží na sběrné místo mimo provozní dobu, neodkládali před vrata sběrného místa.

Pozvánky na budoucí akce
BETLÉMSKÉ SVĚTLO - 22. 12. 2013 od 17:00 hod do 18:00 hod v kostele sv. Ducha na náměstí
PŮLNOČNÍ MŠE - 24. 12. 2013 od 20:30 hod v kostele sv. Ducha na náměstí
TEKUTÝ KAPŘÍK - POSEZENÍ PO PŮLNOČNÍ - pořádá SDH Všeruby - 24. 12. 2013 - hasičárna
VÁNOČNÍ ZPÍVANÁ - pořádá SDH Všeruby - 27. 12. 2013 - hasičárna
SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK - pořádá SK Všeruby - 31. 12. 2013 od 10:00 hod (následuje tradiční silvestrovské posezení)
POSEZENÍ S HUDBOU V. ŽÁKOVCE - 19. 1. 2014 od 18:00 hod. – hasičská zbrojnice Všeruby - pořádá město Všeruby
VALNÁ HROMADA SDH VŠERUBY - 25. 1. 2014 od 18:00 hod - hasičárna
VALNÁ HROMADA SK VŠERUBY - 1. 2. 2014 od 15:00 hod - bývalá restaurace Muňári
MASOPUSTNÍ PRŮVOD - pořádá SK Všeruby - 1. 3. 2014

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
listů Vám bude doručeno přímo do vaší emailové schránky.

ROČNÍK III, číslo 4/2013

Uzávěrka dalšího čísla bude dne 28. 2. 2014, předpokládané vydání nového čísla je plánované na 14. 3. 2014.
Dovolte nám popřát Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a ničím nerušený šťastný vstup do roku 2014.
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