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2020, foto Viola Pešková), Mikulášská nadí�lka u hasičárny (5. 12. 2020, Zdeňka
Opatrná), Rekonstrukce kuchyně v hasičárně (19. 12. 2020, Jaroslav Frána), Zimní�
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Slovo starosty
Milí� spoluobčané, v současné době prodělávám onemocnění� covidem 19 a tak Vás chci tí�mto
jen krátce pozdravit a popřát Vám do nadcházejí�cí�ho období� hodně zdraví�, sí�ly a dobré mysli.
Michal Vaněk
starosta města

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo Všerub se sešlo v krátké „kovidové“ pauze 14. 12. loňského roku. I tak byla dodržována
protiepidemická opatření�. Hlavní�m důvodem zasedání� bylo schválení� rozpočtu na rok 2021.
Rozpočtové opatření
Po úvodní�ch nutných formalitách a po informaci o činnosti rady od poslední�ho zastupitelstva přistoupili
zastupitelé k projednání� rozpočtového opatření� č. 12/2020. Bylo to schvalování� poměrně pří�jemné – na účet
města dorazily další� podí�ly z daní� státu, patrně dopad přerozdělení� celostátní�ch daní� po jejich skokovém sní�žení�
v rámci protipandemických opatření� – celkem 1.380.000,- Kč. Další� pří�spěvek 61.260,- Kč přišel na zmí�rnění�
dopadů kůrovcové kalamity, 51.200,- Kč byla dotace pro neinvestiční� výdaje hasičů. Ve výdají�ch figurovalo jen
90.000,- Kč na zvýšení� provozní�ch výdajů sběrného mí�sta Všeruby. Celkem jednomyslně bylo konstatováno, že
město sběrné mí�sto stojí� stále ví�ce peněz, ale že je to nezbytná služba občanům a lépe zaplatit ví�ce za sběrné
mí�sto než likvidovat černé skládky. Rozpočtové opatření� bylo přijato.
Změna územního plánu Všeruby
Zastupitelstvo přijalo změnu č. 1 územní�ho plánu města Všeruby. Tuto změnu iniciovali a také zaplatili
pánové Hartman a Růžička. Pro obec byla tato změna pozitivní� v tom, že při ní� byl celý územní� plán digitalizován,
což ulehčí� další� možné změny. Při projednávání� změny vyplynula důležitá okolnost – současný postoj nadří�zených
schvalovací�ch orgánů je takový, že nechtějí� povolovat další� vynětí� ze zemědělské půdy a že tedy rozší�ření� plochy
zástavby je vázáno na „vrácení�“ části pozemků již určených výstavbě zpět do půdní�ho fondu. To by budoucí� změny
územní�ho plánu extrémně ztí�žilo.
Prodej pozemků v Chrančovicích
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků na bývalém hřišti v Chrančovicí�ch panu Vichnarovi, který je měl
mnoho let pronajaté. S nimi mu byl prodán i domek bývalých šaten, který má také v nájmu a ve kterém bydlí�.
Splašková kanalizace směr Hunčice
Poněkud kontroverznější� bod jednání� bylo schvalování� dokončení� splaškové kanalizace do lokality
rodinných domů směrem na Hunčice (nad autoservisem). Stoka byla prozatí�m dotažena na louku přes silnici od
rodinných domů s tí�m, že majitelé těchto domů vybudují� pří�pojky až k silnici a město zajistí� protlak pod silnicí� a
napojení� na dokončený řad. Nyní� zastupitelé odsouhlasili vybudování� kanalizační�ho řadu až přes silnici a mezi
domy s tí�m, že majitelé vybudují� jen pří�pojky od domů. Protože zazněly hlasy, které zpochybnily, zda se majitelé
domů připojí�, bylo odsouhlaseno, že s nimi budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí� na vybudování� těchto
pří�pojek a až po uzavření� těchto smluv začne město projektovat a budovat prodloužení� kanalizační�ho řadu.
Tato investice je vyvolána znečištění�m studní� pod touto lokalitou. Zastupitelé odsouhlasili na vybudování� této
kanalizace naví�c 1.000.000,- Kč ze schvalovaného rozpočtu.
Rozpočet města Všeruby na rok 2021
Rozpočet města na rok 2021 je sestaven jako schodkový - pří�jmy se předpokládají� ve výši 32.352.000,Kč, výdaje ve výši 47.993.000,- Kč. Rozdí�l 15.641.000,- Kč je krytý úsporami z let minulých (a nejsou tí�m
zdaleka vyčerpány). 4.000.000,- Kč jsou rozpočtovány jako rezerva – tedy na výdaje, které dnes nejsme schopni
nahlédnout. Starosta upozornil, že poslední� rozpočty byly podobně plánovány jako schodkové a nakonec skončily
jako přebytkové.
Z větší�ch investiční�ch akcí� se počí�tá s vybudování�m parkoviště u bytovek č. p. 255-6 (1.000.000,- Kč),
dobudování� kanalizace a čističky odpadní�ch vod (1.280.000,- Kč), kanalizační� stoka a cesta za zahradnictví�m
(3.500.000,- Kč), zateplení� a fasáda KD (2.600.000,- Kč), projekt na stavbu nové mateřské školky (400.000,- Kč) a
podobně. Celý rozpočet je na webových stránkách města.
Do rozpočtu byl doplněn 1.000.000,- Kč ve výdají�ch na vybudování� kanalizační� stoky k lokalitě na Hunčice.
Rozhořela se diskuse poté, co p. Č� ervenka a Oulí�k přišli s návrhem ke stávají�cí�m 360.000,- Kč na úpravy hřiště
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Všeruby (kolotoč a vybudování� terasy nad stávají�cí�mi nádržemi) přidat další�ch 200.000,- Kč a mí�sto terasy
vybudovat tribunu pro diváky s použití�m sedaček ze zrušené tribuny z Plzně. Byla kritizována nepřipravenost
tohoto záměru, samotný záměr byl vystaven kritice. Nakonec bylo 200.000,- Kč přidáno s tí�m, že fotbalový klub
bude své záměry specifikovat. Takto byl – se schodkem zvýšeným na 16.841.000,- Kč - rozpočet schválen.
V rámci rozpočtu byly schváleny tyto dotace jednotlivým spolkům na území� města: Spolek Racek 8.000,Kč, SK Všeruby 95.000,- Kč (provozní�, neinvestiční� výdaje), Hasiči 85.000,- Kč, Hospic sv. Lazara 25.000,- Kč,
ProVšeruby 60.000,- Kč, B Equestrian Stable z. s. Chrančovice 20.0000,- Kč.
Různé – diskuse
V tomto pravidelném bodu, který by se snad dal trochu přirovnat k interpelací�m, diskutovali zastupitelé
nové oplocení�, které musí� město postavit v rámci budování� kanalizace a vodovodu za zahradnictví�m. Při rozší�ření�
cesty vznikla nutnost vybudování� opěrné zí�dky, její�ž cena byla však nepoměrně vysoká oproti plotu, který se
měl původně postavit. Bylo rozhodnuto, že někteří� zastupitelé se starostou a stavaři na mí�stě rozhodnou, zda je
opěrná zí�dka opravdu nezbytná. (Tato „komise“ zí�dku později skutečně posvětila jako nezbytnou).
Starosta pak informoval o postupu prací� na projektové dokumentaci k nové mateřské školce. Zastupitelům
předložil studii. Zastupitelé ho pak pověřili, aby nechal projednat tuto studii vedení� ZŠ� a MŠ� a s jejich připomí�nkami
zadal vypracování� projektu.
Na pořad se dostalo i pořádání� rallye v létě z Radimovic na Slatinou a dále směr Zahrádka. Tato akce byla
zastupitelstvem odsouhlasena.
Na závěr starosta poděkoval zastupitelům za celoroční� práci v zastupitelstvu.
									
Miroslav Falkenauer

Městský úřad informuje

Držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sí�dlo v územní�m obvodu města
Všeruby, je povinen ohlásit do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, a to ze psů
starší�ch 3 měsí�ců, rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku do 15 dnů od jejich vzniku. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek
nejpozději do 31. 3. každého roku.
  

Mateřská škola

Letní provozní dobu sběrného místa ve Všerubech :
Od 1. 4. do 31. 10.     středa 14.00 – 18.00 hod
sobota 10.00 - 12.00 hod, 13.00 – 18.00 hod

Zimní pozdrav z mateřské školy
Nový rok nám bohužel přinesl spoustu
„covidových“
omezení�.
Nemohli jsme se účastnit
veškerých akcí�, na které
jsme zvyklí�, jako např.
návštěvy v solné jeskyni
nebo
kurzy
bruslení�.
Naštěstí� nám letošní� zima
nadělila alespoň dostatek
sněhu. Našli jsme si u školy
nebo na další�ch mí�stech ve
Všerubech vhodná mí�sta na
zimní� radovánky. Sjí�žděli
jsme kopce na bobech
a lopatách, stavěli sněhuláka a koulovali se. Chodili
jsme také na delší� poznávací� vycházky do pří�rody. Na
zahradách u školky jsme sypali zrní�čka ptáčkům do
krmí�tka.

Ani letos jsme nezapomněli na masopustní�
veselí�. Děti si vyrobily a vyzdobily masopustní�
masku, zatancovaly si
s barevnými šátky na
známé dětské pí�sničky,
zpí�valy a zahrály si na
vyrobený „vozembouch“. K
naší� oblí�bené činnosti patří�
dramatizace
pohádek.
Tentokrát to byla pohádka
O Koblí�žkovi.
V tomto složitém
období�
nezapomí�náme
na
prevenci
před
nemocí�. Poví�dáme si o
správné hygieně a zdravé životosprávě, pravidelně
větráme všechny prostory školky. Pokud nejsou
vhodné podmí�nky k pobytu venku, rádi si zacvičí�me
v tělocvičně ZŠ� . Děti zde využí�vají� velkého prostoru
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k různým mí�čovým hrám. Protahují� svá těla na žebřinách, lavičce, švédské bedně nebo probí�hají� překážkovou
dráhu.
Bohužel ani nám se nevyhnula
karanténa spojená s nemocí� Covid-19.
Š� kolka pár dní� fungovala v omezeném
režimu. Tří�da Tygří�ků na náměstí� byla
dočasně uzavřena. Předškoláci pracovali
s paní� učitelkou formou distanční� výuky.
I přes veškerá omezení�, kterými si v této
době prochází�me, se snaží�me o to,
abychom si pobyt ve školce co nejlépe
užili.
Tento náš pří�spěvek jsme chtěli
ukončit předchozí� větou, ale na závěr
musí�me ještě připsat, že od března byl
provoz v mateřských školách přerušen. Tak ať se všichni ve zdraví� brzy opět společně shledáme.
Martina Š� mí�dlová, Jana Růžková

Základní škola

Předvánoční� provoz školy, kdy se do 30.
listopadu prezenční� výuky účastnil celý první� stupeň,
devátá tří�da a stří�davě vždy polovina tří�d druhého
stupně, se bohužel od 4. ledna opět změnil. Prezenční�
výuky se účastní� pouze první� a druhý roční�k, ostatní�
roční�ky se vzdělávají� distanční�m způsobem. Přestože
škola dodržuje veškeré požadavky dané manuálem
Ministerstva školství�, mládeže a tělovýchovy i
naří�zení�mi Ministerstva zdravotnictví�, nákaza se
nevyhnula ani naší� škole. Několik učitelů i dětí� si
už nemocí� prošlo, dvě tří�dy základní� školy i jedna
tří�da školy mateřské už měly podle naří�zení� krajské
hygienické stanice karanténu. Veškeré tyto kroky byly
učiněny v souladu s naří�zení�mi krajské hygienické
stanice. Tato doba klade na nás všechny velké
požadavky, všichni jsme už z těch neustálých změn a
zákazů unavení�. Nezbývá než doufat, že se vše v brzké
době obrátí� k lepší�mu, a my se budeme moci navrátit
k normální�mu životu. To předpokládá odpovědnost nás
všech, apelujeme tedy prosí�m na všechny rodiče, aby
neposí�lali své děti do školy při jakémkoli podezření� na
onemocnění� koronavirem, ať už u samotného dí�těte,
někoho z rodiny nebo po setkání� s člověkem, u kterého

SDH Všeruby

byl koronavirus prokázán.
Zápis žáků do první�ho roční�ku je naplánovaný
na 7. dubna. V době, kdy vzniká tento článek, nemáme
žádné metodické pokyny, jakým způsobem budou
zápisy probí�hat. Lze ale očekávat, že se uskuteční�
podobně jako v předešlém roce, to znamená bez
pří�tomnosti žáků. Stejná situace je s další�m způsobem
výuky nebo testování�m žáků. Jakékoli informace
okamžitě zveřejní�me.
Vzhledem k neustálé devastaci školního
hřiště s umělou plochou jsme byli nuceni prostor
uzavřít a zamknout. Jakékoli vniknutí do prostoru
hřiště bez předchozí domluvy a použití klíčů je
nelegální. V současné době je na základě opatření
Ministerstva zdravotnictví povolena činnost na
venkovních sportovištích pouze v počtu dvou osob.
Po ukončení mimořádných opatření bude hřiště
opět k dispozici na základě určitého časového
rozvrhu pro jednotlivé skupiny zájemců stejně jako
v případě pronájmu tělocvičny.
Hodně štěstí�, zdraví� a lepší� časy přeje Vám všem
kolektiv zaměstnanců ZŠ� a MŠ� Všeruby!
Jaroslav Cafourek, Václav Růžička

Vážení� čtenáři, s ohledem na situaci a vládní� naří�zení� nemohla proběhnout řádná valná hromada našeho
sboru, tak jak jsme zvyklí�. Využí�vám této cesty, abych vás seznámil s činností� a hospodaření�m našeho sboru v roce
2020.
V loňském roce poznamenaném řadou vládní�ch naří�zení� a omezení� pohybu se nám podařilo uspořádat
pouze taneční� zábavu při valné hromadě. Na začátku léta mimo tradiční� termí�n Všerubskou šlápotu spojenou se
Všerubskou běhnou. V srpnu se konal III. roční�k Rodinných útoků. V září� jsme se podí�leli na organizaci okresní�ho
shromáždění� hasičů a o týden později se na hřišti konala soutěž O pohár mladých hasičů. Poslední� akcí�, kterou se
podařilo uskutečnit, byla netradiční� mikulášská nadí�lka u hasičské zbrojnice. Nadí�lky se zúčastnilo 83 dětí�, které
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od Mikuláše, anděla a čertů obdržely balí�ček.
Mladým hasičům se přes veškerá omezení� podařilo zúčastnit sedmi soutěží�. Na těchto se jim podařilo
zí�skat čtyřikrát bronzové, dvakrát stří�brné a dvakrát zlaté medaile. Mimo soutěží� se v září� členové kolektivu opět
připojili ke sbí�rce Ligy proti rakovině, prodejem
tří� set kví�tků se podařilo zí�skat 7.895,- Kč.
V průběhu podzimu a zimy probí�haly
v hasičské zbrojnici opravy následků srpnového
vyplavení� a při té pří�ležitosti se provedly některé
delší� dobu odkládané úpravy. V kuchyni došlo
ke zvýšení� podlahy, úpravě elektroinstalace,
výměně kuchyňské linky, instalaci myčky nádobí�
a digestoře. Při opravách bylo odpracováno 500
hodin. Další�ch 380 hodin bylo odpracováno
při pří�pravách akcí�, údržbě techniky a čištění�
požární� nádrže. 245 hodin odpracovali členové
jednotky při akcí�ch na pomoc městu Všeruby
(proplachování� kanalizace, odstraňování� padlých
stromů atd.)
To je stručný výčet aktivity našeho sboru za uplynulý rok a nyní� několik čí�sel k finanční�mu hospodaření�:
Pří�jmy v roce 2020 celkem
241 548,- Kč z toho
- členské pří�spěvky přijaté 		
10 300,- Kč
- dotace od města Všeruby
75 000,- Kč
- dobrovolné vstupné 		
3 350,- Kč
- startovné soutěž MH Všeruby
4 000,- Kč
- prodej zboží� a služeb, nájem klubovny
148 888,- Kč
Vydání� v roce 2020 celkem 				
282 463,- Kč z toho největší� položky tvoří�:
- soutěž MH, ceny, strava, organizace
10 657,- Kč
- odvod členské pří�spěvky		
9 750,- Kč
- spotřeba provozní�ho materiálu,(kanc. potřeby, materiál na drobné opravy, spotřební� materiál na
zajištění� HČ� ) 					
13 907,- Kč
- vybavení� MH, členů SDH, DDHM
25 107,- Kč
- startovné + školení� vedoucí�ch MH
1 450,- Kč
- pobyty pořádané sborem SDH
12 458,- Kč
- rekonstrukce a dovybavení� HZ		
60 111,- Kč
- nákup zboží� a služeb k zajištění� vedlejší� činnosti 148 381,04 Kč

Stav finanční�ch prostředku sboru k 31. 12. 2020 činil v pokladně 29 389,- Kč a na běžném účtu u Č� SOB
79 119,03,- Kč. Mimo finanční� pří�spěvky se podařilo zí�skat z dotací� Plzeňského kraje přilby pro mladé hasiče,
sportovní� rozdělovač a poháry pro soutěž mladých hasičů vše v celkové hodnotě 22 714,- Kč.
S ohledem na trvající situaci bych touto cestou chtěl požádat členy našeho sboru o úhradu
členského příspěvku, a to dvěma možnými způsoby – převodem na účet SDH 196545351/0300 nebo
v hotovosti v hasičské zbrojnici každý čtvrtek od 17 do 19 hodin, nejpozději však do 15. dubna 2021.
Výše členských příspěvků je - mladí hasiči a přispívající členové 300,- Kč; členové nad 60 let a členové
podílející se na činnosti 150,- Kč.
Chtěl bych tí�mto poděkovat všem, kteří� se v roce 2020 podí�leli na činnosti našeho sboru a popřát nám
všem vytrvalost a brzké setkání� v lepší�ch časech.
											
Jaroslav Frána
										
starosta SDH Všeruby
Zásahová jednotka
V dnešní�m článku si představí�me zbylá
dvě vozidla, která jsou v naší� jednotce zařazena do
poplachového plánu. První�m z nich je vozidlo tovární�
značky AVIA 31. Vozidlo pohání� naftový agregát o

obsahu 3 595 cm³. Jedná se o dvounápravové vozidlo.
Dále vozidlo disponuje tažným zaří�zení�m, dí�ky kterému
lze připojit plně vybavený pří�věsný vozí�k s hasičským
náčiní�m. Vozidlo bylo dovezeno jako nové z hasičské
stanice Plasy v roce 1991. Během 30leté služby prošlo

- 6vozidlo několika větší�mi i menší�mi opravami. Jednou
z nich bylo v roce 2018 kompletní� odstrojení� kabiny a
nástavby, poté následovalo obroušení� původní�ho laku,
kytovací� práce, následně nástřik nového laku. V naší�
jednotce je určeno k přepravě větší�ho počtu hasičů.
Automobil pojme celkem 9 osob. Je nutno dodat, že
vozidlo zajišťuje primární� přepravu kolektivu mladých
hasičů na soutěže a jiné zájmové aktivity.
Vybavení� vozidla. V nástavbě je 6 mí�st k sezení�
lavicového typu, tento prostor je možné vytápět
nezavislým naftovým agregátem. Najde se zde i mí�sto
(bunkr) na uložení� vybavení� hasičů. Hlavní� součástí�
vybavení� je přenosná motorová stří�kačka (ps 12). Mezi
vybavení� dále patří� savice, hadice typu B a C, rozdělovač,
proudnice různých typů, přiměšovač, bedny s nářadí�m,
zdravotnická skří�ňka, čtyřdí�lný nastavovací� žebří�k.
Druhé vozidlo je tovární� značky OPEL, model
CAMPO. Rok výroby vozidla je 1994. Vozidlo bylo
městem Všeruby zakoupeno od Sboru dobrovolných
hasičů Polepy v okresu Litoměřice v roce 2015. Jedná
se o pětimí�stný pick-up, kde korba je zastřešena. Obsah
motoru je 2499 cm³. Vozidlo má pohon všech čtyř kol a
vysokou světlou výšku, což umožňuje průjezd terénem.
Mezi výbavu vozidla patří� také tažné zaří�zení�. Vozidlo
je primárně určeno jako průzkumné. Jedna z činností�
je zajištění� bezpečného průjezdu vozidla CAS MAN 15
k mí�stu události. Dále je využí�vané jako VEA (velitelský
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automobil). Vzhledem k určení� vozidla v jednotce a pro
další� potřeby města nemá stanovenou pevnou hasičskou
výbavu. Vozidlo je nemalou součástí� kulturní�ho života
ve Všerubech, zejména hraje důležitou roli v logistice
převážení� potřebného materiálu na zajištění� akcí�
různého druhu. Bohužel se na vozidle podepisuje jeho
věk a přes veškerá úsilí� našich strojní�ků a věnovanou
péči se obávám, že do budoucna nezvládneme udržovat
vozidlo v dobrém technickém stavu. V budoucnu bude
zapotřebí� se poohlédnout po novější�m voze, abychom
byly schopni plně zajišťovat bezpečnost v obci i blí�zkém
okolí�.
Od poslední�ho vydání� Všerubských listů
zasahovala naše jednotka pouze u jednoho zásahu.
Jednalo se o likvidaci úniku oleje na všerubském
obchvatu. Č� lenové jednotky zahájili pravidelnou
odbornou pří�pravu. A opět několikrát vyjí�žděli na
žádost města na proplach kanalizace ucpané odpadem,
který tam nepatří�.
V pří�padě potřeby jsou členové jednotky
připraveni zasahovat i v této mimořádné situaci, ale
dovoluji si vás požádat o zvýšenou opatrnost. Protože
zásahová činnost hasičů je obtí�žná sama o sobě a
v současné době je ztí�žena o uží�vání� respirátorů či
roušek.
Jiří� Baum Havel
				
velitel JSDH

Tak jsme pořád první�, stejně jako na konci loňského roku.
Radši bychom ale byli klidně i druzí�, ale trénovali, hráli, vyhrávali
i prohrávali, občas si zanadávali a pak to probrali v naší� hospodě.
Ale bohužel. Takže společně netrénujeme, pouze se připravujeme
online dle individuální�ch tréninkových plánů :-).
Možná už jste si všimli, že jsme vyměnili vchodové dveře
do naší� budovy na hřišti. Staré hnědé dřevěné jsme vyřadili a mí�sto
nich máme nové hliní�kové v barvě antracitové. Finanční� náklady
jsme z části pokryli z účasti v projektu – Gambrinus, kopeme
za fotbal, z části z vlastní�ch zdrojů. Poděkování� za montáž patří�
pracovní�kům firmy Roll systém (našim bývalým hráčům) a také
majiteli p. Oulí�kovi za vstří�cné jednání�.
V současné době musí�me řešit věci, nad kterými zůstává
rozum stát. Neznámý vandal nám rozbil jedno z nových oken v naší�
budově a další� (možná ten stejný???) vykopl dveře do mí�stnosti
rozhodčí�ho a vloupal se dovnitř. Tyto události již řeší� úněšovští�
policisté. Prosí�me tedy všechny slušné návštěvní�ky našeho areálu,
aby nám pomohli s péčí� o náš (potažmo městský) majetek, aby si
vší�mali těchto vandalů a buď rovnou volali policii nebo informovali
členy výboru SK či městský úřad.
Během několika týdnů by měl být na dětské hřiště osazen
kolotoč a hřiště by tak mělo dostat definitivní� podobu.
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Také pracujeme na Letní�m festivalu, termí�n už určitě ví�te, jen pro připomenutí� – sobota 14. 8. A bude to
velké, minimálně jako v minulém roce.
Závěrem nezbývá, než všem popřát pevné nervy v této „nové“ době, silného sportovní�ho ducha a hlavně
zdraví�.
Vašek Č� ervenka
člen výboru SK Všeruby

Spolek ProVšeruby

Tak advent se nám, aspoň dle
ohlasů zúčastněných pochodují�cí�ch,
povedlo ve Všerubech trochu ozvláštnit
a nachozených kroků v aplikací�ch
také přibylo. Na odměnách jsme po
zodpovězení� zapeklité otázky rozdali
skoro 80 obrovských čokolád a všichni
jsme z toho všeho měli radost.
V současné době se nic neděje
a rádi s tí�m klidně i v této době něco
uděláme. Kdyby náhodou měl někdo

Ze života města a okolí

nějaký nápad (jakýkoliv, ničemu se
nebrání�me, probereme to, promyslí�me,
a když to aspoň trochu půjde, jdeme do
toho), hned se ozvěte, určitě ví�te, kam.
Jinak jakmile nám to okolnosti dovolí�,
okamžitě startujeme naší� činnost, asi
netradičně drakiádou (tí�m nemyslí�m,
že začneme až na podzim, drakiádu
uděláme klidně i v dubnu).
Za spolek ProVšeruby
Vašek Č� ervenka

Nezvyklý Advent 2020
Adventní� období� loňského roku proběhlo ve zcela jiné podobě, než jsme zvyklí�. V důsledku vládní�ch
protipandemických opatření� se nekonaly v našem městě tradiční� předvánoční� akce. Stromeček na náměstí�
byl rozsví�cen distančně bez zpěvu koled našich nejmenší�ch. Za Mikulášem a čerty si děti došly k hasičárně. Za
dodržení� předepsaných hygienických podmí�nek si lidé mohli dojí�t pro Betlémské světlo do kostela sv. Ducha.
Motto tohoto 31. roční�ku se neslo v duchu Horského kázání� Ježí�še Krista: „Odvážně vytvářet mí�r“.
							
Viola Pešková, redakce

Chystají se změny v knihovně
V současné době je městská knihovna uzavřena, ale nezahálí�. Probí�há zde revize knih, která se ze zákona
musí� provádět každých pět let. Kontroluje se stav knih
a vyřadí� se zastaralé nebo poškozené knihy. V praxi to
znamená vzí�t každou knihu do ruky a prohlédnout.
Novinkou je změna knihovní�ka. Pan Václav Krýsl
svoji činnost na vlastní� žádost ukončil. O knihovnu se
staral celých dvacet let. Jménem města i mým jménem
bych mu ráda poděkovala za dobře odvedenou práci. Vždy
uměl poradit s výběrem knih a pěkně o nich pohovořit. Na
jeho mí�sto nastupuje Viola Pešková.
Zásadní� změnou je oteví�rací� doba a to STŘ� EDA
16 - 18 hod. Momentálně je přichystané „výdejové okénko“,
aby bylo umožněno půjčování� i za současné situace.
PROSÍ� M VŠ� ECHNY Č� TENÁ� Ř� E O VRÁ� CENÍ� VYPŮ� JČ� ENÝ� CH
KNIH. Pro děti bude každý měsí�c připraven kví�z nebo
kří�žovka pro zpestření� návštěvy knihovny. Aktivní� čtenáři se pak mohou těšit na čtenářské výzvy. Další� novinky
zjistí�te při návštěvě knihovny. Těší�m se na všechny stávají�cí� i nové čtenáře.
								
Viola Pešková, redakce
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Znáte okolí svého bydliště?
V dnešní� době, kdy je rozumnější� jí�t na
procházku do méně atraktivní�ch mí�st, je pří�hodná doba
k poznávání� svého nejbližší�ho okolí�. I v okolí� Všerub
najdeme několik zají�mavých mí�st. Starousedlí�kům nebo
těm, co tu žijí� déle, asi nic nového nepoví�m, ale ti, co se
nedávno přistěhovali, mohou zí�skat tip na procházku.
Kostel sv. Ducha na náměstí� nelze přehlédnout. Zrovna
tak kostel sv. Martina, u kterého najdete zbytky hradu
ze 13. století�. Už jste byli navští�vit židovský hřbitov?
Leží� severovýchodně od Všerub, na západní�m okraji
strmé rokle nad potokem. Celkem je zde 345 náhrobků
a najdeme i mí�sto, kde stála vstupní� brána.
Na další� historicky významné mí�sto narazí�te
při procházce na Nekmí�ř. Projdete kolem pole, kde ještě před pár lety visela na stromě tabulka s nápisem, že
zde Husité poprvé v bitvě použili vozovou hradbu. K 600. výročí� této události byla v obci Nekmí�ř vybudovaná
poznávací� trasa po stopách pána Hynka z Nekmí�ře. Má pět zastavení� a končí� u pomní�ku Jana Ž� ižky s krásným
výhledem do kraje.
Ale nemusí�me chodit daleko, stačí� zají�t do lesa Lipovka, kde najdeme kamennou kapličku připomí�nají�cí�
tragickou událost hraběnky Lažanské. Tento les má ještě jednu pohnutou událost. Na mí�stě, kde nyní� stojí�
restaurace Lipovka, dří�ve stála hájenka, kde žil vrah Hubert Pilčí�k. Ten nabí�zel zájemcům o emigraci, že je přes
hranice převede. K tomu nikdy nedošlo. Podle této události byl natočen dí�l Bestie z Pří�padů majora Zemana.
								
Viola Pešková, redakce

Z redakce
Elektronická verze Listů je k nahlédnutí� na
webových stránkách www.vseruby-mesto.cz.
V pří�padě zájmu nabí�zí�me pří�padným zájemcům zasí�lání� elektronické verze na konkrétní� emailovou adresu, v tomto pří�padě nás kontaktujte na
emailové adrese vserubske.listy@seznam.cz a další�

vydání� Všerubských listů Vám bude doručeno pří�mo
do vaší� emailové schránky.
	Uzávěrka další�ho čí�sla bude dne 31. 5. 2021,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
15. 6. 2021.
Redakční� rada
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