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Slovo starosty
Drazí� spoluobčané,

drží�te ve svých rukou další� výtisk našich skvělých všerubských listů a to znamená, že opět
utekl čtvrtrok a my se blí�ží�me k létu a k dovoleným. Jsem moc rád, že opět mohu napsat pár myšlenek
do novin a že už mě netrápí� nemoc, kvůli které jsem nepsal v minulém čí�sle. Domní�vám se a snad
správně, že velmi těžké období�, které nás po řadu měsí�ců trápilo, pomalu ustupuje. Dotklo se nás
všech. Některých méně a některých ví�ce. Všichni jsme se museli naučit fungovat v jiných podmí�nkách.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří� se jakýmkoliv způsobem podí�leli na zvládnutí� epidemie. Někteří� naši
občané ale nemoc nezvládli a opustili nás. Chtěl bych na ně na všechny v tuto chví�li vzpomenout a vyjádřit všem
pozůstalým upří�mnou soustrast.
Po mnoha omezení�ch a naří�zení�ch se pomalu dostáváme do normální�ho způsobu života. Přeji všem,
kterých se Covid 19 dotkl zásadní�m způsobem, aby opět našli klid, zdraví� a práci, o kterou mnozí� přišli.
Město Všeruby samozřejmě nespí� a o všech činnostech, které souvisí� s veřejným prostorem, Vás informuje
naše redaktorka. Na den 19. 6. máme naplánované městské slavnosti. Do dnešní�ho dne ovšem neví�me, jestli je
budeme moci uskutečnit. Zatí�m je připraven program od 14 hodin do půlnoci. Uvidí�me, jak rozhodne vláda.
Na 6. listopadu je naplánován Městský ples a 13. listopadu Martinské slavnosti. Akcí� bude určitě ví�c, ale
o nich Vás budou informovat spolek ProVšeruby, SK Všeruby a SDH Všeruby. Doufám, že se všechny naplánované
akce budou moci uskutečnit a že se se všemi opět setkáme na našich kulturní�ch programech.
Léto je za dveřmi a ačkoliv děti začaly chodit do školy před chví�lí�, už je čeká vysvědčení�. Ať už bude
hodnocení� jakékoliv, přeji malým i velkým klidné léto plné sluní�čka, zdraví�, klidu a pohody.
Váš starosta Michal Vaněk

Z jednání zastupitelstva

Na svém 15. zasedání� se zastupitelé sešli 31. 3. 2012 při zachování� všech protiepidemických opatření�.
Rozpočtová opatření
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatření�mi č. 1/2021 a 2/2021, které přijala rada města.
U první�ho v pří�jmech figurovala jediná položka 148.000,- Kč, které město dostalo ze státní�ho rozpočtu za výkon
státní� správy. Ve výdají�ch se schválily dvě částky, které se obě týkaly budování� cesty za zahradnictví�m od kraví�na
ke hřišti: 350.000,- Kč za nové oplocení� s opěrnou zí�dkou jako náhrada za plot zbořený v rámci stavby a 490.000,Kč za vybudování� nového veřejného osvětlení� podél této cesty.
Rozpočtové opatření� č. 2 mělo v pří�jmech 96.000,- Kč za přeplatky za plyn v městských domech a
ve výdají�ch 60.000,- Kč za novou výpočetní� techniku do knihovny a 90.000,- Kč za rozší�ření� rozhlasu do nově
postavených lokalit.
Schválit třetí� rozpočtové opatření� bylo pro zastupitele snadné. Navýšení� daně z pří�jmů právnických osob
o 690.000,- Kč za město vyplývá z vyšší�ch prodejů pozemků, ale protože je daní� a zároveň pří�jmem rozpočtu
města, objevila se stejná částka ve výdají�ch i v pří�jmech.
Dotace pro spolky z rozpočtu Města Všeruby
V další�m bodě schválili zastupitelé veřejnoprávní� smlouvy na dotace spolkům z rozpočtu města, které
přesahují� 50.000,- Kč a vztahuje se na ně povinnost takovéto smlouvy schválit. Č� ástky 85.000,- Kč pro hasiče,
60.000,- Kč pro spolek ProVšeruby a 95.000,- Kč pro SK Všeruby byly již jednou schváleny a tak hlasování� bylo
jednomyslné.
Spoluúčast města na dopravní obslužnosti
Plzeňský kraj, jako každý rok, žádá o spoluúčast na placení� za autobusy, které obsluhují� Všeruby. Pro
letošek je to 55.195,- Kč. Přesto, že zazněly hlasy pochybují�cí� o racionalitě spojů – některé „vozí� vzduch“, – byl
pří�spěvek nakonec schválen.
Prodeje pozemků
Prodeje pozemků se týkaly jen malých kousků – většinou úpravy vjezdů apod. V Klenovicí�ch kupovala
paní� ing. Veronika Komorousová 184 m2 a ve Všerubech paní� Anna Primasová 51 m2. Větší� pozemek 750 m2 byl
prodán ve Všerubech za 400,- Kč/m2 paní� Mileně Matouškové. Město naopak od ří�mskokatolické farnosti kupuje
41 m2 vedle nové cesty od hřiště ke kraví�nu na vybudování� přečerpávací� stanice kanalizace.
Zastupitelé schválili záměr rady nechat vypracovat odborní�ky cenovou mapu pozemků, podle které by se
ří�dily tyto prodeje. Do doby, než bude hotova, pozastaví� město prodeje i nákupy pozemků.
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Kanalizace v lokalitě k Hunčicům
Starosta informoval o jednání� s obyvateli lokality k Hunčicům (nad servisem). Mí�stní� byli seznámeni se
záměrem města dobudovat splaškovou kanalizaci a byla jim předložena dohoda o spolupráci, ve které se zavazují�
vybudovat pří�pojky k této nové kanalizaci. Oslovení� se smlouvou vyjádřili souhlas.
Chrančovice č. p. 10
Starosta informoval zastupitele o dezolátní�m stavu bytového domu č.p. 10 v Chrančovicí�ch. Většina bytů
je již volná a nejsou znovu obsazovány, zbylí� nájemní�ci by ve většině měli nárok na byt v DPS, který jim bude
nabí�dnut. Provoz domu je vysoce nerentabilní�. Starosta vybí�dl zastupitele k hledání� variant další�ho využití�. V
úvahu přichází� i demolice. Zastupitelé mají� obavu, že při volném prodeji se z domu stane ubytovna pro zahraniční�
dělní�ky. Problémem je vodárna ve sklepě budovy, která je i pro ostatní� uživatele a musela by se přeložit.
Komunikace v Klenovicích
Starosta informoval o záměru zatrubnit a poté zavézt rokli na návsi v Klenovicí�ch. Náves by tí�m značně
zí�skala volný veřejný prostor. Město musí� zjistit, zda není� třeba povolení� či projekt. Aktuálně došlo k poškození�
mí�stní� komunikace mechanizací� při převozu vytěženého dřeva. Naše komunikace už byla opravena.
Nová mateřská školka ve Všerubech
Prováděcí� projekt na novou mateřskou školku dospěl k bodu, kdy je třeba rozhodnout, zda to bude
dřevostavba anebo klasická zděná budova. Rozpoutala se diskuse o to zají�mavější�, že byli pří�tomni stavitelé obou
typů staveb. Diskutovala se cena, trvanlivost, rychlost výstavby a podobně. Nakonec zví�tězila 11 hlasy podpořená
varianta dřevostavby, hlavně pro její� rychlou realizaci na mí�stě stavby.
Diskuse
V diskusi informoval starosta o pokutě 100.000,- Kč od Č� IŽ� P. Město mělo mí�t povolení� o vypouštění�
méně kvalitní�ch vod z naší� Č� OV po dobu výstavby, na které však marně čekalo od Městského úřadu Nýřany. Toto
povolení� bylo vydáno až půl roku po dokončení� stavby. Kvůli uzavřeným smlouvám muselo město stavět, jinak by
škody byly daleko vyšší�.
Paní� Doležalová projevila zájem provozovat kavárnu v KD. Starosta ji informoval, že současná nájemkyně
má platnou smlouvu.
Pan Š� tafurik vyjádřil názor, že kanalizační� řad budovaný v lokalitě za zahradnictví�m nebyl přiveden k
němu. Starosta i pan Hartman ho informovali, že město buduje pouze hlavní� řady a pří�pojky - jakkoli dlouhé - si
hradí� jednotliví� občané. I tak bylo vedení� řadu upraveno tak, aby jeho pří�pojka byla co nejkratší�.
						
Miroslav Falkenauer

Informace z města

Oznámení pro občany Popovic
Bude se opravovat strouha podél cesty,
která vede na náves směrem k rybní�ku a propustek.
V současné době propustek neplní� svoji funkci, voda
nemá kam odtékat, rozlévá se po louce a je to celé
podmáčené. Je žádoucí�, aby voda, kterou propustek
odvádí�, tekla, kam má.
Důležité upozornění pro občany Klenovic
V letní�ch měsí�cí�ch bude firma Stavitelství�
Kamí�nek s. r. o. provádět zatrubnění� 30 metrů rokle na
návsi. V současné době jsou již vyřezány keře a křoviny.
Je důležité, aby si všichni, kteří� mají� vodoteče svedeny
do rokle, ohlí�dali pracovní�ky firmy Kamí�nek a nahlásili
jim a označili své vodoteče, aby je firma mohla napojit!
Ve chví�li, kdy bude dí�lo hotové a vyseje se tráva, nebude
již možnost napojení�.
Prosba na občany Všerub
Neparkujte prosí�m svá auta před vjezdem do
garáží�, které jsou určeny pro pracovní� četu našeho
města. Důvodem jsou občasné nutné výjezdy o
ví�kendech, ať našich hasičů nebo zaměstnanců města.
Nová mateřská škola
V současné době probí�há dokončování� projektu

výstavby MŠ� , který již obsahuje prováděcí� projekt,
projekt ke stavební�mu povolení� a projekt k územní�mu
ří�zení�. Hotovo by mělo být do podzimu, maximálně do
začátku zimy. Poté bude následovat stavební� povolení�,
které vydá náš úřad. Následně se bude řešit výběrové
ří�zení� a dotace. Na zastupitelí�ch leží� rozhodnutí� o
zahájení� stavby.
Opravy komunikací
V letní�ch měsí�cí�ch nás čekají� opravy
komunikací�. Opravou projde náměstí�, kde se asfalt na
některých mí�stech potrhal. Dále čeká oprava mí�stní�
komunikaci ze Všerub do Radimovic, pak z Karlovarské
silnice do Chrančovic, která je v současné době hodně
poničená. Dále bude opraven kus silnice do Popovic.
Starosta prosí� občany, kteří� budou těmito úkony na
chví�li omezeny, aby byli k pracovní�kům shoví�vaví�.
Opravy jsou nutné.
Rozšíření rozhlasu
Této skutečnosti si mnozí� všimli - byl rozší�řen
městský rozhlas o novou lokalitu směrem na Kokořov.
Další� reproduktor byl osazen při vjezdu do Všerub u
pozemků paní� Končické.
Viola Pešková, redakce
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Mateřská škola
Jaro v MŠ
Jaro jsme v naší� školce přiví�tali se zpoždění�m.
Z naří�zení� vlády z důvodu nepří�znivé epidemiologické
situace byl provoz ve všech
školách přerušen. V této době
u nás probí�hal zejména úklid a
dezinfekce hraček a vybavení� ve
všech prostorách MŠ� . Věnovali
jsme se také obnově výzdoby tří�d a
zahrad, účastnili jsme se webinářů
a došlo také k další�mu rozší�ření� a
doplnění� Š� kolní�ho vzdělávací�ho
programu
pro
předškolní�
vzdělávání�. S předškolní�mi dětmi
jsme spolupracovali na dálku formou distanční� výuky.
Všichni jsme se už těšili na obnovení� provozu ve
školce, ke kterému došlo dne 12. dubna, kdy nastoupili
předškoláci a děti rodičů IZS. Snažili jsme se co nejví�ce
pobývat venku, v areálu školy a na naší� zahrádce.
Konečně jsme také vyrobili Moranu, kterou jsme za

pokřiku „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!“
zapálili a poslali po vodě pryč.
Koncem dubna jsme se opět shledali i s
mladší�mi dětmi a tak jsme byli konečně všichni, Zají�čci,

Základní škola

Biologická olympiáda v online prostoru
Distanční� výuka byla v plném proudu a devět
žáků 2. stupně se rozhodlo poměřit své pří�rodopisné
znalosti v Biologické olympiádě na téma „Těžký život
ve vodě“. Letošní� 55. roční�k Biologické olympiády se
netradičně odehrával v online prostoru. Š� kolní� kolo
proběhlo 25. 3. 2021 přes webovou aplikaci FORMS.
Ž� áci během dvou hodin vyplnili z pohodlí� domova
předpřipravený test a poznávačku rostlin a živočichů.
Následně měli hodinu na vypracování� laboratorní�
úlohy. Mladší� žáci nechali odpařit různé druhy vod a
porovnávali množství� odparku. Starší� žáci pozorovali
chování� vajec ve slané a sladké vodě. Laboratorní� úloha
byla časově i materiálně náročnější� na pří�pravu, proto

Ž� abky a Tygří�ci. První�m velkým společným zážitkem
byla výprava za čarodějnicí�. Š� li jsme značenou cestou
a k velkému překvapení� jsme našli hned dvě Ježibaby,

které se utábořily na okraji Všerub. Po splnění� všech
úkolů dostaly děti vyčarovanou odměnu.
Proměnlivé počasí� zatí�m nepřeje delší�m
výletům do pří�rody, přesto už Tygří�ci absolvovali výlet
na okraj Radimovic. Nešli jsme kolem tůní�, ale zvolili
jsme dobrodružnější� cestu po druhé straně potoka, kde
si děti uží�valy krásy divoké pří�rody. Mladší� děti se zas
vypravily do lesa Lipovka, kde si stavěly domečky pro
šneky, mravence a skří�tky.
V průběhu května proběhl také zápis dětí� do
mateřské školy na další� školní� rok. Dětí� je stále hodně,
nebylo možné uspokojit všechny zájemce o přijetí�,
proto se těší�me, že se tato situace změní� postavení�m
nové školky.
Těší�me se na další� plánované akce jako Malování�
na chodní�k u naší� školky, společné focení� a Š� lápotku.
Věří�me, že slunečné počasí� bude přát delší�m pobytům
a výletům do blí�zké pří�rody. S našimi nejstarší�mi dětmi
se rozloučí�me tradiční� akcí� - nocí� ve školce. Závěrem
přejeme všem dětem plno úsměvů, zážitků a radosti a
našim předškolákům hodně úspěchů ve škole.
Lenka Káňová, Jana Růžková
několik žáků tuto část nedodělalo. Celkově celé školní�
kolo dokončilo šest žáků, a to dvě žákyně z kategorie C
(8. – 9. tří�da) a čtyři žákyně z kategorie D (6. - 7. tří�da).
Do krajského kola (1. 5. 2021) se nakonec probojovaly
dvě žákyně, které během pouhého týdne vypracovaly
badatelskou úlohu o spotřebě vody v jejich domácnosti.
Obě práce byly velice zdařilé a po hodnocení� poroty
zí�skaly 9 bodů z 10. Krajského kola se z technických
důvodů zúčastnila pouze jedna žákyně, která se umí�stila
na 34. mí�stě ze 44 účastní�ků. Všem zúčastněným žákům
děkujeme za účast a Nelly Maškovské gratulujeme ke
vzorné reprezentaci školy.
Miloslava Prošková
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Během distanční� výuky žáci i učitelé objevovali
kouzlo i nedostatky moderní�ch technologií�. Na 1. i 2.

stupni probí�hala online výuka na platformě MS TEAMS.
Při synchronní� i asynchronní� výuce žáci využí�vali
portál „Umí�me to“ na procvičení� látky předevší�m
z pří�rodopisu, matematiky a češtiny. Ž� áci řešili a někdy
i vytvářeli kří�žovky a kví�zy na wordwallu, learnigsappu,
kahootu a na několika další�ch webových aplikací�ch.
Starší� žáci vytvářeli myšlenkové mapy v orgpadu a tří�dili
informace v padletu. Všechny tyto aplikace pomohly
zábavně přiblí�žit látku a následně ji i procvičit. Ovšem
dlouhý pohled na obrazovky monitorů či displejů škodí�
nejen očí�m, ale i duševní�mu zdraví�. Proto žáci často

SDH Všeruby

Hasiči Všeruby
Vážení� čtenáři, činnost našeho je stále sboru
omezena z důvodu všemožných naří�zení� a pří�kazů. Ale
jak jsem psal již v předchozí�ch vydání�ch Všerubských
listů, využili členové času,
kdy se nepořádají� veřejné
akce a soutěže k zvelebení�
hasičské
zbrojnice.
O
prodlouženém velikonoční�m
ví�kendu byla pomocí� výškové
plošiny opravena fasáda ze
zahrady od Zikmundů. Dále
byly natřeny okapy a dřevěný
podhled nad vstupem do
hasičské zbrojnice. V průběhu
jara byly dokončeny opravy
v klubovně a pří�zemí�, byla
vybí�lena šatna výjezdové
jednotky a sociální� zaří�zení�.
Mimo tyto brigády členové
sboru prováděli proplach
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vyplňovali tištěné pracovní� listy a kreslili komiksy.
Ž� áci 5. až 9. roční�ku vytvářeli mí�sto zápisků do sešitu
lapbooky
(kní�žku
na klí�n) na různá
témata – vesmí�r,
o b o j ž i v e l n í� c i ,
dýchací� soustava,
národní� obrození�.
Dále
tvořili
z
dostupného
materiálu
různé
šifry, či rovnou
celé
soustavy
lidského těla. Se
složitým období�m
distanční�
výuky
si žáci a učitelé
poradili
výborně.
P o d ě k o v á n í�
ale patří� také i
rodičům a další�m
členům rodiny, kteří�
pomáhali
svým
dětem při řešení�
různých situací� a
poskytovali pří�znivé podmí�nky pro snadnější� průběh
distanční� výuky. Doufáme, že tato situace už nenastane,
ale kdyby přesto, jsme všichni připraveni si s tí�m opět
poradit.
Miloslava Prošková

kanalizační�ho řádu. V dubnu jsme dovezli a ve
spolupráci s městem Všeruby zajistili postavení� máje.
Jedinou kulturní� akcí�, kterou se podařilo
uspořádat ve spolupráci s OS Racek Všeruby, byl další�
roční�k Všerubské šlápoty. Trasu XV. roční�ku prošlo
nebo projelo ví�ce než sto účastní�ků. Doufám, že letošní�
náročnější� trasa neodradí� předevší�m cyklisty od účasti
na pří�ští�ch roční�cí�ch.
Kolektiv mladých hasičů
Vládní� omezení� dopadla i na činnost kolektivu
mladých hasičů. Po téměř půlroční� vynucené pauze
bohužel některé děti nenašly již cestu zpět ke kolektivu.
Zbývají�cí�ch sedmnáct dětí� se v počátku května vrhlo
s chutí� do další� činnosti. Kolektiv má pravidelné
schůzky 2x týdně v pondělí� a ve čtvrtek od 17:00 do
19:00 hodin. V pří�padě zájmu o tuto činnost můžete
kontaktovat vedoucí� Zdeňku Opatrnou tel. 606259305
nebo Jaroslava Fránu tel. 724181189.
Družstvo starší�ch má již za sebou první� letošní�
soutěž. V Mrtní�ku se 22. května konalo jarní� kolo hry
Plamen. Z důvodu malé možnosti tréninků jednotlivých
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družstev rozhodla Odborná rada mládeže, že soutěž
proběhne pouze v požární�ch útocí�ch. Naše družstvo
nastupovalo do soutěže ze čtvrtého mí�sta z podzimní�ho
kola. Bohužel útoky se nám v poslední�ch letech nedaří�
a nejinak tomu bylo i tentokrát. Družstvo dosáhlo času
33,58 sekundy, což znamenalo 9. mí�sto v požární�ch
útocí�ch. V soutěži startovalo sedmnáct družstev a
v celkovém hodnocení� jsme zí�skali 6. mí�sto. V současné
době se mladí� hasiči připravují� na soutěž v Letkově.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Od konce února vyjí�žděla jednotka požární�
ochrany k pěti mimořádným událostem. V březnu na
požár komí�na do obce Mostice. Potom na padlý strom
přes lávku pod hřištěm. V dubnu na požár lesní�ho
porostu mezi Chrástovem a Luhovem. Zde byli po
dojezdu na mí�sto dva členové jednotky nasazeni na
proudu a zbylí� dva vytvořili čerpací� stanoviště. Po

likvidaci požáru v 15:00 hodin byla naše jednotka
určena pro dozor mí�sta požářiště do předání� majiteli
druhý den v 6:00 hodin. V květnu vyjí�žděla jednotka
na hlášený požár lesa, po dojezdu na mí�sto se zjistilo,
že zde probí�há pálení� klestu. To sice bylo nahlášené
dle pokynů HZS, ale odpovědná osoba uvedená ve
formuláři nereagovala na volání� krajského operační�ho
střediska. Poslední� výjezd byl na požár automobilu na
karlovarské silnici v noci z 22. na 23. května.
Chtěl bych touto cestou popřát všem krásné
léto. Zároveň vás prosí�m o zvýšenou opatrnost nejen
při rozdělávání� ohňů, ale při všech vašich činnostech.
Protože, i když jsou HASIČ� I (dobrovolní� i ti z povolání�)
připraveni kdykoli Vám pomoci, není� třeba je zbytečně
přetěžovat zbytečnými zásahy.
					
Jaroslav Frána
			
starosta SDH Všeruby

V průběhu jara se nejdří�ve stále řešilo, zda a jak
se vůbec fotbal bude hrát. Nakonec se stejně nehrálo a
veškeré soutěže byly anulovány. Ale ta zásadní� zpráva
pro všerubský fotbal je ta, že naše Á� čko si zahraje
po dlouhých letech krajskou soutěž – POSTOUPILI
JSME DO 1. B TŘ� Í� DY. Asi se ptáte, jak se to stalo,
když se nehrálo. Vysvětlení� je následují�cí�: Fotbalisté
z Třemošné z nám neznámých důvodů nepřihlásili
svůj tým do výše uvedené soutěže a protože naše Á� čko
bylo po částečně odehraném podzimu na první�m mí�stě
v tabulce, tak jsme byli dne 1. 6. v dopolední�ch hodinách
osloveni ze strany fotbalového svazu s tí�m, zda bychom
byli ochotni je v této krajské soutěži zastoupit. Č� as na
rozmyšlenou jsme měli několik hodin – do večera téhož
dne. Proběhlo několik rychlých telefonátů, odpoledne
schůze výboru s některými hráči a resumé bylo, že
to bereme a že kraj zkusí�me. Nyní� se již chystáme,
dovybavujeme se potřebným materiálem a také se
snaží�me doplnit hráčský kádr.
Do následují�cí� sezony jsme dále přihlásili po
dlouhých diskuzí�ch i druhé mužstvo dospělých, naše
Béčko. Ž� áci bohužel prozatí�m končí�, neboť na to,
abychom složili družstvo, které by mohlo hrát soutěž,
jsme neměli dostatečný počet hráčů. Ve hře bylo několik
variant, chtěli jsme se např. spojit s Kozolupy a hrát
stří�davě, ale nakonec se věc má tak, že několik našich
kluků bude hrát v Kozolupech za dorost a někteří� budou

hrát za žáky v Dolní� Bělé. Dále samozřejmě v okresní�m
přeboru budou bojovat naši nejmenší� – starší� pří�pravka
a i stará garda by měla na podzim rozehrát svoji Ligu.
Během jarní�ch dešťů se projevil zub času na
střeše na naší� budově a po podrobné prohlí�dce bylo
konstatováno, že střecha je v havarijní�m stavu a je
nutná její� kompletní� rekonstrukce, která bude spočí�vat
v položení� nové plechové krytiny (trapézový plech) na
střechu původní�. Vzhledem k tomu, že nedisponujeme
potřebnou částkou (cca 400 tis Kč), tak jsme mimo jiné
oslovili i finanční�ho poradce, který nám v současné
době zpracovává nabí�dky bank na poskytnutí� úvěru.
Jako další� možnou cestou by pro nás mohlo být
poskytnutí� bezúročné půjčky ze strany města Všeruby,
vše je zatí�m v jednání�, tak uvidí�me.
V průběhu jara nám odborná firma nadvakrát
zvertikutovala hřiště, nyní� nás ještě čeká postřik proti
dvouděložným plevelům, který se loni moc nepovedl.
Tak jsme jej reklamovali, reklamace nám byla uznána a
hřiště bude tedy znovu „ošetřeno“. V průběhu jara jsme
také k naší� budově osadili nové stojany na kola, celkem
jsme nyní� schopni zaparkovat bez problémů třicet kol.
Stále pracujeme na Letní�m festivalu, bude to
velký, bude to vlastně i taková oslava našeho „postupu
do kjaje JJ“.
za SK Všeruby
Vašek Č� ervenka

Tak jsme prý aspoň trochu rozptýlili tu
pochmurnou jarní� dobu. Taky jsme některé pecivály
vytáhli ven na procházku. A taky jsme si to od některých
vyslechli JJJ. Hlavně ta šifra. Některé rodiny stmelila,
v některých rodinách se někteří� členové několik

dní� neviděli (to většinou, když tatí�nkové chtěli šifru
mermomocí� rozlousknout a nekoukali nalevo napravo,
někteří� toho ani moc nenaspali). Ale ten jásot a radost,
když byla šifra prolomena, to prý také stálo za to.
A pak takhle jednou ve středu večer, v tu

SK Všeruby

Spolek ProVšeruby

- 7-

VŠERUBSKÉ LISTY

středu, kdy byla zveřejněna druhá bonusová nápověda,
pí�pla první� SMS se správnou odpovědí�. A pak ve
čtvrtek odpoledne další� a pak už to pokračovalo. A
v neděli ráno v 9 hod na Slatiné malá dopravní� zácpa
a rychlý přesun ke kapličce na Lipovku a pak už jedna
prolomená šifra za druhou. Jsme rádi, že se lí�bilo a že
se hodně z vás zapojilo, velké potěšení� pro nás, pro
pořadatele. V pátek jsme pak vyhlásili a odměnili nejen
tři nejrychlejší�, ale i ostatní�. Do první�ch třech rodin
putoval velký dárkový koš plný pochutin, pastelek,
omalovánek, taky společenskou hru obsahoval, ostatní�
byli odměněni kilovým balí�čkem bonbonů Lipo. A jak to

Ze života města a okolí

dopadlo, kdo dobře a nejrychleji zanalyzoval nápovědy?
Nejrychlejší� byly holky Pláškovy, pak následovala
Š� těpánka Fleisnerová s klukama a jako třetí� se umí�stila
Eva Brunerová s dětmi.
V současné době vzhledem k nastoleným
opatření� a plánovaným dovoleným zatí�m nic
neplánujeme, pouze spolupracujeme s fotbalisty na
uspořádání� Letní�ho festivalu, určitě nejezděte na
dovolenou a udělejte si čas.
Tak snad na podzim se uvidí�me častěji, měla by
být drakiáda, devadesátky, lampiony, atd. atd. atd.
Vašek Č� ervenka

COOP po celkové rekonstrukci
Objekt dří�vější� Jednoty, nyní� COOP-TUTY, prošel
celkovou rekonstrukcí� po 45 letech. Rekonstrukce
začala 6. února, kdy se původní� prodejna přestěhovala
do náhradní�ho prostoru. Uvnitř byly vytvořeny větší�
prostory, celkově je obchod větší� o 10 m2 než obchod
v Ú�něšově. Zvětšil se výběr sortimentu, horkou novinkou
je rozpékání� pečiva sladkého, slaného i celozrnného.
Nově je v prodejně automat na výkup lahví�. Dne 31. 5.
se COOP-TUTY otevřel pro veřejnost. Kdo ten den přišel
nakoupit, dostal nanuka a smažený koblí�žek zdarma.
Zatí�mco rekonstrukci objektu má v režii řetězec COOP, dřevěný truhlí�k před obchodem nechalo zhotovit město
Všeruby.							
Viola Pešková, redakce

K přesazení stromů byl vážný důvod
„Na časté dotazy obyvatel nové zástavby
směr Kokořov mohu s klidem odpovědět, že
stromy v okolí� jejich domů nebyly pořezány, ale
odborně přesazeny firmou pana Falkenauera
k nové pěší� stezce na hřiště“. K přesazení�
vedl vážný důvod. Původně byly stromy
vysázeny panem Hartmanem v ochranném
a bezpečnostní�m pásmu plynárenského
zaří�zení�. To může za určitých okolností�
bránit bezpečnému a spolehlivému provozu
distribuční� soustavy. Proto byl vlastní�k
pozemku parcely 392/16, k.ú. v tomto pří�padě
město Všeruby, požádán o nápravu. Pan
Falkenauer upřesnil: „Přesazování� proběhlo ve
dvou etapách. V loni jsme pro část stromů našli
vhodné mí�sto u hřiště. Letos proběhla druhá
etapa a mladé javory jsme přemí�stili na konec
řady již stávají�cí�ch ovocných stromků podél
stezky na hřiště.“
			
Viola Pešková, redakce

Kostel sv. Martina na Sběratelské kartě
Klub českých turistů se v roce 2005 stal garantem
celostátní� sběratelské aktivity s názvem „Sběratelské karty
KČ� T Praha“. Karty s motivem dané památky - zámku, hradu,
rozhledny či jiných
atraktivní�ch i méně
známých mí�st jsou
distribuovány
na
konkrétní� mí�sta po
celé republice. Karty
vychází� v ucelené
čí�slované edici a
lze je použí�t do
turistické kří�žovky,
kterou
najdete
v Infocentrech nebo na webu. Ti aktivnější� mohou dle indicie
na kartě nají�t poklad. V současné době je do projektu zapojeno
přes šestset mí�st. Pro Všeruby byla vytvořena karta s motivem
kostela sv. Martina a lze ji koupit na městském úřadě u paní�
Mečlové. Ví�ce k soutěži včetně mapy mí�st se Sběratelskou
kartou najdete na www.sberatelskakarta.cz.
					 Viola Pešková, redakce

Velké změny v knihovně
Knihovna v současné době prochází�
modernizací�. Město zakoupilo licenci na katalogizační�
systém Tritius, který slouží� pro evidenci jakýkoliv
dokumentů v jakékoli sbí�rce. Půjčování� knih je

snadnější�, rychlejší�, přehlednější� a hlavně je k dispozici
pro čtenáře on-line katalog. On-line katalog chyběl
nejví�ce v době, kdy bylo otevřeno pouze výdejní�
okénko. Nově je vytvořen čtecí� koutek pro návštěvní�ky.
Město vybavilo knihovnu novou výpočetní� technikou,
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osazena žaluziemi. Z regionální� knihovny Plasy jsou
zapůjčeny další� knihy včetně úplné novinky od Aleny
Mornštajnové „Listopád“. Na děti každý měsí�c čeká kví�z
nebo kří�žovka. Nyní� v knihovně probí�há prezentace
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fotografií� ze všech roční�ků pochodu Všerubská šlápota,
kterých se konalo již čtrnáct. Přijďte zavzpomí�nat na
první� trasy. Knihovna je otevřena každou středu od
16:00 do 18:00 hodin.
				 Viola Pešková, redakce

Šlapalo se na 1. máje
Letošní� XIV. roční�k Všerubské šlápoty a IV. roční�k běhny na poslední�
chví�li odstartoval opět na první�ho máje. V důsledku proticovidových opatření�
start proběhl bez shromažďování� pouze s vyzvednutí�m mapky s popisem trasy,
kterou připravil David Běle a Michal Š� iroký a byla k dispozici den předem na
webových stránkách města Všeruby. Trasa tentokrát nebyla vhodná pro kočárky.
Od hasičské zbrojnice se vyšlo směrem na Radimovice. Okolo Hadí� studánky a
tůní� nás značení� přivedlo ke kapličce, odkud se pokračovalo směrem k lesu. Cesta
vedla údolí�m Zlatého potoka, minuli jsme pramen a následoval úsek náročný pro
cyklisty. Minuli jsme kamenolom, Zlatý rybní�k a už jsme vyhlí�želi naše hasiče,
kteří� turisty ví�tali otevřeným výdejní�m okénkem. Rozestupy se daly snadno
dodržovat, počasí� přálo a louka byla široká. Poté už zbývalo pokračovat do cí�le
zpět do Všerub. Počet účastní�ků se letos nezapisoval, trasa byla bez obvyklého
razí�tkování� na kontrolách. Lze ří�ci, že účast byla hojná, podobná loňskému roku.
Běžci byli opět pouze dva, jeden muž a jedna žena. Na závěr jedno postesknutí� –
když už jsou účastní�kům pochodu ukázány nové kouty pří�rody, bylo by žádoucí�,
aby tato mí�sta zůstala dál čistá pro ostatní� a hlavně pro samotnou pří�rodu. U
pramene totiž po odchodu některých lidí� zůstaly odpadky.

Víkend s panenkami
Ví�kend pro všechny milovní�ky nejen
starožitných panenek. Kdo by neměl rád panenky, skoro
každá holčička a možná i leckterý chlapec si s nimi
dovedli hrát celé dlouhé hodiny. A i když už jsou z dí�vek
ženy a z malých kluků muži, téměř každého z nich určitě
potěší� pohled na hračky z jejich dětství�. Tak přijměte
pozvání� spolku Milovní�ci panenek a Muzea Krásné časy
a alespoň na jeden ví�kend v srpnu se staňte zase dětmi.
Ve dnech 21. - 22. 8. 2021 se v Rokycanech

Pozvánky na akce

Viola Pešková, redakce

uskuteční�
akce
pří�značně
nazvaná
„Ví�kend
s panenkami“. K vidění� zde budou historické i retro
panenky, kočárky, hračky, medví�dci, nábytek a další�
nezbytné vybavení�. Na pří�chozí� čeká rovněž bohatá
tombola, upomí�nkové předměty a je možné, že si také
odnesete svoji první� panenku do sbí�rky. Fungovat zde
bude i panenková poradna, ve které budete moci zjistit
informace o donesené panence nebo třeba o její� opravě.
Ví�ce na www.milovnicipanenek.cz
Veronika Janurová

Anakonda Benda – koncert – 18. 6. 20:00 hod – areál fotbalového hřiště – pořádá restaurace Muňári
Městské slavnosti - 19. 6. 14:00 hod - náměstí� - pořádá město Všeruby
Nohejbalový turnaj – 17. 7. 9:00 hod – areál fotbalového hřiště – pořádá nohejbalový oddí�l SK Všeruby
Letní� festival pro celou rodinu – 14. 8. 10:00 hod – pořádá SK Všeruby a ProVšeruby
Rodinné útoky – 28. 8. 14:00 hodin u hasičské zbrojnice – pořádá SDH Všeruby
Soutěž o pohár mladých hasičů – 18. 9. 10:00 hodin na hřišti – pořádá SDH Všeruby

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. 8. 2021,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
15. 9. 2021.
Redakční� rada

ROČ� NÍ� K XI, čí�slo 2/2021
registrováno MK Č� R E 19936
Periodický tisk územní�ho samosprávného celku vydává město Všeruby pro Všeruby, Chrančovice, Chrástov, Klenovice, Kokořov, Popovice, Radimovice
ZDARMA
Redakce: Václav Č� ervenka, Kateřina Č� ervenková, Viola Pešková
(Redakce neodpovídá za názorovou náplň příspěvků čtenářů)

