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Ukončení� sezóny - cvičení� ženy (28. 6., Viola Pešková), Letní�
kino ve Všerubech (21. 8., Dáša Š� mí�dová Křesinová), Rozloučení� dětí� s MŠ� (18. 6., Martina Š� mí�dlová), Rodinné útoky
(28. 8., Zdeňka Opatrná), Nohejbalový turnaj (17. 7., Viola
Pešková), Děti na Muňári festu (14. 8., Luboš Č� erný)
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Slovo starosty
Vážení� spoluobčané.
Prázdniny se nachýlily ke konci
a já budu ve středu 1. září� opět ví�tat naše
prvňáky. V naší� škole se stala změna ve
vedení�. Náš dosavadní� ředitel Mgr. Jaroslav
Cafourek na vlastní� žádost odstoupil a
po výběrovém ří�zení� byl jmenován novým ředitelem
školy Mgr. Václav Růžička. Panu Cafourkovi přejeme
zasloužený odpočinek a novému šéfovi mnoho sil do
jeho nové služby.
Doufám, že jste prožili léto ve zdraví� a načerpali
nových sil do práce. Nyní� Vám napí�šu pár informací�.
Prováděcí� projekt na naši novou školku by
měl být dokončen koncem září�. Poté budeme žádat
o stavební� povolení�. Současně probí�hají� jednání�
s bankou o úvěru, tak abychom byli schopni celou akci
profinancovat pří�ští� rok. Doufejme, že nás nečekají�
nepředví�datelné komplikace v podobě covid atd.
Zatrubnění� části náměstí� v Klenovicí�ch se
odložilo z důvodu velkého množství� zakázek firmy
Kamí�nek na měsí�c listopad 2021.
V Popovicí�ch se povedlo opravení� propustku a
vyčištění� staré vodoteče. V pří�ští�m roce bychom chtěli
pokračovat pročištění�m kořeny prorostlé kanalizace
nad propustkem.
V září� začala výměna střešní� krytiny na našem
domu s pečovatelskou službou. Prosí�m všechny, kteří�
jsou nějak omezeni touto stavbou, o shoví�vavost.
V Chrančovicí�ch je prázdný dům č. p. 10.
Zastupitelé rozhodli o jeho demolici. Zároveň jednám o
zří�zení� nové úpravny vody, která by měla stát na našem
pozemku, kde máme vrt a studnu.
V měsí�ci červen jsme jako každoročně opravili
naše komunikace. Alespoň v rámci našich možností�.
S  panem Löwym jsme se dohodli na možnosti
vybudovat pěší� cestu na židovský hřbitov. Budeme se
snažit toto zrealizovat v pří�ští�m roce.
Omlouvám se všem obyvatelům za ne úplně
dokonalé sekání� trávy, ale servisní� zásahy na naší�
technice trvaly dva měsí�ce kvůli nedostatku náhradní�ch
dí�lů.
Zateplení� kulturní�ho domu není� stále dořešené.
Stavební� povolení� už máme, ale naše žádost o dotaci
stále není� vyhodnocena. Uvidí�me.
Na našem bytovém domě č. p. 253, 254
bylo vyměněno zábradlí� na balkonech. Vzhledem

k havarijní�mu stavu zábradlí� rozhodla rada města, že
ještě letos vymění�me zábradlí� i na bytovém domě č. p.
255, 256. Toto zábradlí� bylo navrženo tak, aby umožnilo
i následné zateplení� bytových domů.
Dále máme zažádáno o stavební� povolení� na
dostavbu kanalizace nad servisem. Jakmile povolení�
obdrží�me, ihned uděláme výběrové ří�zení� na realizační�
firmu. Kanalizaci bychom chtěli dodělat ještě letos.
Město Všeruby má dí�ky účasti ve svazku obcí�
Slavkovský les zažádáno o dotaci na digitální� úřední�
desku. Dotace byla schválena a nyní� probí�há výběrové
ří�zení� na dodavatele.
Bylo vydáno stavební� povolení� na rozší�ření�
komunikace u kapličky. Toto bylo předáno Správě
a údržbě silnic Plzeňského kraje, protože oni jsou
většinový investor. Slí�bili, že tuto akci dají� do rozpočtu
na pří�ští� rok.
Dále bylo vydáno stavební� povolení� na
rekonstrukci všerubského náměstí�. Nyní� Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje zadává vypracování�
prováděcí�ho projektu, ze kterého vyplyne cena dí�la a
vše ostatní�.
Stavební� povolení� na parkovací� stání� před
našimi bytovými domy stále nebylo vydáno. Na
žádost Č� EZ jsme museli přepracovat projekt. Již běží�
schvalovací� ří�zení�.
To je asi vše z aktuální�ho dění� na našem úřadě.
Musí�m se zde také zmí�nit o dvou akcí�ch, které
proběhly o prázdninách a byly velmi povedené.
První� z nich byl letní� festival, na který město
přispělo částkou 60.000,- Kč. Ostatní� náklady hradili
SK Všeruby a spolek ProVšeruby. Tato akce by však
nevznikla bez velkého organizační�ho snažení� a práce
našich fotbalistů a spolku ProVšeruby a jmenovitě
Vaška Č� ervenky, který ostatně stojí� za druhou skvělou
akcí�, a to promí�tání� filmu Prvok, Š� ampón, Tečka a Karel.
Všichni moc děkujeme. Nemohu zapomenout na skvělý
výkon kapely Antracit.
Z kulturní�ch akcí�, které nás čekají� Vás chci
pozvat na Městský ples 6. 11., Martinské slavnosti 13.
11. a určitě budou pod hlavičkou hasičů, fotbalistů a
spolku ProVšeruby další� akce. Přeji Vám všem hodně
zdraví�, úspěchů a lásky. Těší�m se na setkání� na některé
z prezentovaných akcí�.
					
Váš starosta
Michal Vaněk
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Z jednání zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli o prázdninách 12. 7., z technických důvodů výjimečně v budově hasičské zbrojnice
Oprava střešní krytiny na DPS
Starosta informoval zastupitele o výběru firmy na výměnu střešní� krytiny na budově domu s pečovatelskou
službou (DPS). Nejvýhodnější� byla nabí�dka firmy Střechy Marval za 2.016.973,- Kč. Vzhledem k neustálému
prudkému stoupání� cen stavební�ho materiálu je nutné podepsat smlouvu co nejdří�ve. Zastupitelé schválili podpis
této smlouvy
Bytový dům Chrančovice č. p. 10
Na 8. 7. svolal starosta zastupitele, kteří� měli zájem, na prohlí�dku domu č. p. 10 v Chrančovicí�ch. Dům je z větší�
části prázdný, je ve špatném stavu. Městský úřad dostal petici, ve které vyjadřují� obyvatelé Chrančovic, Popovic,
Klenovic i Chrástova obavu, aby se bytovka neprodala a nestala se z ní� ubytovna pro zahraniční� dělní�ky. Zastupitelé
po kratší� diskusi souhlasili s tí�m, že nejlepší�m řešení�m bude celý dům zbourat a pozemky prodat jako stavební�
parcely. Na okraji těchto pozemků by patrně vznikla malá vodárna mí�sto vodárny ve sklepě budovy.
Financování nové budovy mateřské školky
Pan starosta informoval o předběžných jednání�ch s Č� eskou spořitelnou o úvěru na novou budovu mateřské školky.
Vzhledem k termí�nům je nutné zahájit oficiální� jednání�, aby se do konce letošní�ho roku podařilo úvěr schválit.
Zastupitelé toto schválili a pověřili starostu vedení�m těchto jednání�.
Rozpočtová opatření č. 8 a 9
Rozpočtové opatření� č. 8 na straně pří�jmů mělo 40.000,- Kč za prodej pozemků, ve výdají�ch reagovalo na
vývoj situace kolem opravy střechy na DPS a uvolňuje dodatečných 499.000,- Kč. Také město poslalo 20.000,- Kč
brněnské charitě pro pomoc lidem postiženým tornádem.
Opatření� č. 9 mělo z větší�ch položek výdaj za demolici domu č. p. 10 v Chrančovicí�ch – 1.200.000,- Kč a
25.000,- Kč na čištění� kontejnerů na separovaný odpad.
Dotace SK Všeruby
SK Všeruby žádá Národní� sportovní� agenturu o dotaci na zateplení� kabin. Dotace činí� 800.000,- Kč a spoluúčast
města musí� být 20%. Zastupitelé odsouhlasili tuto spoluúčast s tí�m, že půjde z 500.000,- Kč schválených v rozpočtu
na rozvoj SK Všeruby.
Značky „začátek a konec obce“
Pan starosta informoval o obtí�žném jednání� na dopravní�m inspektorátu. Podařilo se nakonec přesvědčit
kompetentní� úřední�ky a je podána žádosti o posunutí� značky začátek a konec obce v lokalitě RD k Lipovce alespoň
za druhý vjezd.
							
Miroslav Falkenauer

Z naší knihovny

Novinky v knihovně
Máme horkou novinku v knihovně, a to hru Bananagrams. Je to svižná hra podobná klasickému Scrabble.
Nejde zde však o sbí�rání� bodů za vychytaná slova, ale o to, jak rychle sestaví� hráči svojí� kří�žovku. Přijďte si ověřit
slovní� zásobu a poměřit sí�ly třeba se svými dětmi či vnoučaty.
V současné době stále probí�há katalogizace knih do systému
Tritius. Všechny knihy z výměnného fondu z Plas a část našich
knih je již zadána. Už nyní� funguje on-line katalog, který najdete
na stránkách města. V záložce knihovna je aktivní� odkaz https://
tritius.plasy.cz/library/vseruby/. Registrovat se můžete zdarma
osobně v knihovně každou středu od 16:00 do 18:00 h. Všem
školáčkům, školákům, studentům i učitelům a rodičům přeji hodně
štěstí� v novém školní�m roce. Doufám, že nám i nadále zachováte
svoji pří�zeň. Pro děti je na září� připraven zábavný testí�k na téma
vesmí�r a pro malé čtenáře záložka dle vlastní�ho výběru.
								
Viola Pešková, knihovnice
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Mateřská škola
Léto ve školce
V tomto čase jsme co nejví�ce
aktivit a akcí� mohli dělat venku. Děti
zde zase jinou formou zí�skávaly
nové poznatky a vědomosti, plnily
různé úkoly. Uskutečnili jsme další�
vycházky do okolí� Všerub a naše
nejstarší� skupina dětí� byla na pěší�m
výletě v Kunějovicí�ch. Nožičky je
trochu bolely, ale všichni došli v
pořádku do školky.
Letos se nám podařila
uskutečnit akce k svátku matek –
šlápotka do lesa Lipovka a zpět.
Všichni si trasu s plnění�m úkolů
pěkně užili a také se zapotili.
Sluní�čko ten den pěkně hřálo a
každé stinné mí�sto bylo ví�táno.
Odměna v cí�li byla útěchou za
propocená trička.
Dne 1. června nechybělo
zábavné dopoledne k MDD spojené

s kreslení�m na chodní�ku v areálu
školy. Tradiční� odměnu předaly
dětem paní� Drnková a paní� Hyrátová
z MěÚ�. Překvapení�m pro nás
všechny bylo navští�vení� Mikuláše
s čerty a anděly od žáků 9. tří�dy.
Ž� áci si tak vynahradili nepovolenou
zimní� návštěvu. Dobrou odměnou
pro všechny byla velká ovocná
hostina, kterou připravily naše paní�
kuchařky.
Netradiční� akcí� byla pro nás
ukázka výcviku a zásahu policejní�ch
psů. Zhlédli jsme napří�klad

vyhledávání� nebezpečných látek,
hledání� podezřelé osoby, prohlí�dli
si policejní� výstroj i policejní� vůz.
Zají�mavá a poučná akce přilákala i
zví�davé žáky ze školy. Poděkování�
patří� panu Trávní�čkovi, který
nám tuto pěknou ukázku zajistil.

Budeme rádi, když se podaří� akci
nebo jí� podobnou pro další� děti
zopakovat.
Konec školní�ho roku je
časem loučení�. Společné rozloučení�
s
předškolní�mi
dětmi
jsme
uskutečnili v rámci akce spaní� ve
školce. Akce proběhla na zahradě
školky na náměstí� za pří�tomnosti
rodičů předškolní�ch dětí� a pana
starosty. Sluneční� paprsky nás
pěkně hřály a děti se snažily co
nejví�ce si tyto okamžiky uží�t. Zpí�valy,
tančily a složily slib, že budou
šikovnými školáky. Dále převzaly
z rukou pana starosty pěknou
knihu a od nás učitelek další� dárky.
Program pokračoval již bez rodičů
procházkou s plnění�m zábavných
a sportovní�ch úkolů. Vrátili jsme
se zpět na školní� zahradu, dali si
dobrou večeři, společně si vyrobili
dárek jako vzpomí�nku na tuto noc
a pak již probí�hala pří�prava na
společnou noc ve tří�dě. Ještě než
děti usnuly, čekala je tajemná noční�
hra s překvapení�m a pak pohádka
na dobrou noc. Své zážitky sdělily
děti ráno svým rodičům.
Na konci června jsme byli
pozváni na loučení� žáků 9. tří�dy do
tělocvičny základní� školy a podí�vali
se na jejich program na rozloučení�
se školou a popřáli všem hodně
štěstí� do další�ho života.
Na závěr školní�ho roku

jsme dětem předali pamětní� listy a
popřáli si hezké letní� prázdniny.

Příprava na nový školní rok
Než začal další� školní�
rok, museli jsme se na něj dobře
připravit. Paní� učitelky udělaly
v prostorách školky
hezké
výtvarné
výzdoby,
připravily
hračky a pomůcky.
Paní� uklí�zečky se
postaraly
o
celý
úklid všech vnitřní�ch
prostor a také o
úklid na školní�ch
zahradách. Všichni jsme se těšili
na setkání� s dětmi po prázdninách
a snažili jsme se připravit co
nejpří�jemnější� prostředí�. Bohužel
si někdo stále dělá zábavné párty
se snůškou odpadků na schodech
před školou na náměstí�. A to jsou
nyní� nově opravené, tak uvidí�me,
jak dlouho takto pěkné zůstanou.
Možná stejní� návštěvní�ci zaví�tali
letos i do prostor našich zahrádek
a zanechali po sobě také plno
odpadků, hráli si na atrakcí�ch pro
děti, poházeli některé vybavení�.
Paní� uklí�zečka vše uklidila, pan
údržbář opravil a stalo se to
znovu. Pracovní�ci údržby města
se postarali o posekání� trávy a
vysekání� další� zeleně a výměnu
pí�sku. Prostory a zaří�zení� školní�ch
zahrad jsou pro děti mateřské školy,
tak jim to neničte!
Přáli bychom si klidný
provoz v novém školní�m roce.
Š� kolku máme opět plnou dětí�.
Ještě bych chtěla za celý kolektiv
naší� mateřské školy poděkovat za
dlouholetou dobrou spolupráci nyní�
již bývalému řediteli základní� školy
panu Jaroslavu Cafourkovi a těší�me
se na spolupráci s novým panem
ředitelem Václavem Růžičkou. Přeji
všem dobrou pracovní� pohodu, ať
jsme všichni zdraví� a užijeme si
všechny společné aktivity.
Jana Růžková
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SDH Všeruby
Hasiči Všeruby
Vážení� čtenáři,
činnost našeho sboru se pomalu vrací� do běžného režimu. Na závěr prázdnin jsme uspořádali pro děti
i rodiče soutěž pod názvem Rodinné útoky. I přes počáteční� problém s počasí�m se do soutěže zapojilo deset
družstev. Ví�tězství� si vybojoval Mašky Team následovaný na
druhém mí�stě Hodináři a na mí�stě třetí�m Vlčáky. V polovině
srpna se smí�šené družstvo žen a mužů zúčastnilo Memoriálu
Václava Rajšla v Nevřeni, zde se většina členů družstva
dohodla na účasti na Memoriálu Mildy Pytlí�ka v záři v Plzni.
Mimo tuto naší� akci jsme spolupracovali na zajištění�
slavností� města Všeruby, tradičně občerstvení� a stavba a
úklid stanů. Při Muňári festu jsme provedli naplnění� bazénu
a na závěr byla vytvořena pěna. V průběhu prázdnin provedli
členové našeho sboru úklid pří�stavku za hasičskou zbrojnicí�.
Samozřejmostí� je zajištění� půjčování� obecní�ch stanů včetně
vybavení� na nejrůznější� veřejné i soukromé akce. První�
zářijový ví�kend hostil náš kulturní� dům školení� vedoucí�ch
mládeže okresu Plzeň – sever, pro náš sbor to znamenalo
zajistit stravu pro téměř sto účastní�ků na dva dny.
Bohužel se musí�m podělit i o jednu nepří�liš radostnou
událost. Na konci června, možná na začátku července, někdo
rozbil okno u toalety v první�m patře. Netuší�m, zda se jednalo
„pouze o vandalismus“ nebo se někdo pokoušel vloupat do
hasičské zbrojnice, to se mu bohudí�k nepodařilo. Okno je již opravené a zabezpečovací� systém v pohotovosti.

Kolektiv mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů zahájil pravidelné schůzky 6. září�, a to 2 x 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. 606 259 305
nebo Jaroslava Fránu - tel. 724 181 189.
Na konci června jsme se zúčastnili soutěže v Letkově. Starší� skončili na osmém mí�stě, mladší� Béčko na
dvanáctém a Á� čko na pátém mí�stě. V červenci se dvě družstva zúčastnila soutěže v rámci oslav 90 let SDH Bučí�,
kde pro děti byl mimo soutěže uspořádán i dětský den. V soutěži mladší� skončili na pátém mí�stě, starší� zí�skali
stří�brné medaile. Tento úspěch si zopakovali v srpnu na soutěži v Nevřeni.
Před vydání�m Všerubských listů se mladí� hasiči zúčastnili Junior cupu v Plzni a soutěže na domácí�m hřišti
ve Všerubech. Od září� obnovila svoji činnost i hasičská pří�pravka pro děti od tří� do šesti let. Pokud máte zájem o
zapojení� svého potomka v této činnosti, kontaktujte Andreu Baumovou – tel. 734 633 458.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Od začátku června vyjí�žděla jednotka požární� ochrany obce k pěti mimořádným událostem. Dvakrát na
likvidaci obtí�žného hmyzu do DPS ve Všerubech. Dvakrát na popadané stromy ve Všerubech a okolí�. První� z
těchto výjezdů byl 29. června na padlý strom u Lipovice a následně byla jednotka vyslána na komunikaci 205, kde
bylo provedeno odstranění� popadaných stromů u odbočky na Nevřeň. Při druhém výjezdu byla jednotka vyslána
k padlému stromu ve Všerubech nad hřištěm, na mí�stě bylo zjištěno, že strom leží� na elektrickém vedení� a událost
byla předána pracovní�kům Č� EZ. Jednotka byla následně KOPIS odeslána opět k Lipovici na likvidaci popadaných
stromů. Pátý výjezd byl v červenci na požár osobní�ho automobilu v Lí�šťanech.
Mimo zásahovou činnost vyjí�žděli členové JPO na žádost města několikrát na čištění� kanalizace ve
Všerubech. Při této nemilé činnosti se členové jednotky přehrabují� ve všem, co vy doma spláchnete do toalety.
Proto bych Vás chtěl požádat, abyste do odpadu předevší�m nevhazovali vlhčené ubrousky a nelili oleje a tuky po
vaření�. Usnadní�te tí�m činnost nejen hasičů ale také pracovní�ků obce, kteří� mí�sto čištění� přečerpávací�ch jí�mek
mohou pracovat na zvelebení� obce.
											
Jaroslav Frána
										
starosta SDH Všeruby
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SK Všeruby
Zpráva o činnosti SK Všeruby v letní přestávce 2021
Letní� přestávku jsme vlastně ani neměli. Hned
od první�ch letní�ch dnů jsme se začali připravovat
na krajskou 1. B tří�du, do které postoupilo naše
Á� čko. Museli jsme se dovybavit některým povinným
vybavení�m – např. tabule na stří�dání�, vymalovali jsme
kabinu pro rozhodčí�, poří�dili nové rohové praporky
a v neposlední� řadě jsme posí�lili hráčský kádr – mezi
naše hráče jsme přiví�tali Vaška Tyra a Martina Maška,
kteří� za nás v minulosti již hráli. Ještě jsme usilovali o
další� hráče, ale to se zatí�m nepodařilo, snad se nám tyto
přestupy povede dotáhnout v zimní� přestávce.
V měsí�ci červenec se nám naskytla možnost
požádat o dotaci Národní� sportovní� agenturu
v projektu Kabina 2021. Bylo to trochu hektické, ale
během necelého měsí�ce se nám podařilo zajistit si
potřebné dokumenty a žádost odeslat – kromě jiného
bylo třeba zí�skat souhlas zastupitelstva našeho města
s 20% spoluúčastí�, zí�skali jsme vyjádření� stavební�ho
úřadu o tom, že na naši stavbu nepotřebujeme stavební�
povolení� (tady jsme zase potřebovali vyjádření� znalce
v oboru protipožární� bezpečnosti o tom, že naše
stavba nezhorší� požární� bezpečnost objektu), nechali
jsme si zpracovat energetický ští�tek budovy a také
projektovou dokumentaci na naši stavbu) a spoustu
další�ch dokumentů. Jeden z našich členů touto činností�
trávil i volný čas na pláži v Chorvatsku, ale nakonec
se podařilo a tak jsme dne 10. 8. 2021 podali žádost
o dotaci na rekonstrukci naší� budovy na hřišti, a to
na zateplení� objektu, novou fasádu a novou střechu
v celkové hodnotě necelého 1 mil Kč. Nyní� tedy čekáme,
jak to dopadne a zda budeme úspěšní�.

Spolek ProVšeruby

Také jsme postupně ve spolupráci se spolkem
ProVšeruby připravovali náš letní� festival nazvaný
Muňári fest, který se zdá opět vydařil a laťku jsme asi
zase překonali. Bylo vidět, že si všichni tento kulturní�
svátek uží�vali a řádně se vyřádili. Už nyní� připravujeme
další� roční�k, takže si do diářů zapište, že na dovolenou
pří�ští� rok určitě nepojedete o ví�kendu 12. – 14. srpna
2022. Oslovili jsme i velmi známé kapely – např.
Trautumberk, Traktor, Marek Ztracený, Chinaski atd.,
aby se stali hlavní�mi hvězdami. Zatí�m to na takovou
pecku nevypadá, ale vymysleli jsme něco jiného, a to
vypadá nadějně, takže se nechte překvapit.
V této souvislosti bychom rádi poděkovali
našim kamarádům Petrovi Thomovi ze spol. Inselekt,
Mí�rovi Hartmanovi ze spol. Interstav, Richardovi
Š� mí�dovi z Polypressu a Lojzovi Servinskému z AT
Servisu za jejich neochvějnou a hlavně stálou podporu
naší� činnosti, a samozřejmě také našemu městu včetně
našich hasičů, zejm. Jardovi Fránovi. Všem moc dí�ky.
Co se týče výsledků našich mužstev, tak to
je takové na houpačce. Á� čko asi platí� nováčkovskou
daň, Béčko doplácí� na úzkou hráčskou základnu, žáčci
by potřebovali trochu povyrůst a stará garda trochu
omládnout, ale všichni za Všeruby bojujeme a určitě to
nevzdáme.
Děkujeme za Vaši podporu, choďte na hřiště
rádi, fanděte nám a my Vám na oplátku zase budeme
dělat radost naší� hrou a tí�m, jak se o Vás v našem
krásném areálu budeme starat.
Za SK Všeruby
Vašek Č� ervenka

V létě jsme se rádi podí�leli na spoluorganizaci Muňári festu, na starost jsme si vzali odpolední� část týkají�cí�
se hlavně dětí�. Trochu jsme to v červnu riskli a vymysleli vodní� radovánky a počasí� nám pomohlo. Takže děti se
mohly vyřádit na vodní�m hřišti při blbostech a při aquazorbingu. Abychom je trošku rozproudili a nabudili, tak
jsme v restaruaci vykoupili všechny Fidorky a „ty medaile jsme jim dovezli“. Skákací� hrad byl celou dobu obsazen
a maxi bubliny sklidily zaslouženou pozornost. A na závěr koupání�
v pěně (Jardo děkujeme), to bylo také super. Takže opět za rok – ví�ce
a lépe.
A další� myšlenka vyslovená pod dojmem jedné nejmenované
reklamy na nejmenovanou banku jednou takhle ráno v červenci
mou manželkou ve stylu „já bych si tak přála, abychom ve Všerubech
mohli postavit letní� kino“ vnukla další� nápad ve stylu „proč kino
stavět, vždyť může přijet za námi do Všerub“ a týden po Muňári festu
jsme na všerubské fotbalové hřiště dovezli letní� kino s letošní� letní�
filmovou peckou Karel, Š� ampon, Prvok a Tečka. Jsme rádi, že se lí�bilo a určitě u nás kino nebylo naposledy.
Na podzim se určitě těšte na drakiádu (10. 10.), v sobotu 16. 10. jsou všichni zváni na DEVADESÁ� TKY
do KD, pak nás čeká lampioňák, vánoční� světýlka (zájemci nechť se hlásí�, čí�m dří�ve, tí�m lépe, seznam se již plní�)
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a určitě ještě vymyslí�me i něco další�ho. A také se tak v průběhu psaní� tohoto článku stalo. Vymysleli jsme totiž
VŠERUBSKÝ BETLÉM, který bychom rádi umí�stili k našemu vánoční�mu stromu na náměstí�. Naše představa je
taková, že kdokoliv (spoluobčan, rodina, firma, sousedé apod.), kdo bude chtí�t vyrobit jakoukoliv postavu nebo
část betlému, tak se nám ozve na mail info@provseruby.cz nebo na tel. 731 670 536 a my s ní�m domluví�me
podrobnosti. Doladí�me, zda tato část betlému již náhodou není� obsazena někým jiným. Zhotovení� necháme na
fantazii a šikovnosti každého přihlášeného a takto můžeme náš betlém neustále rozšiřovat a bude to betlém náš,
všech nás všerubáků, námi vyrobený. Jedinou podmí�nkou bude výška figury v rozmezí� 0,5 – 1,5 m a materiál
dřevo, ošetřené ochranným nátěrem. Takže neváhejte, volejte, mailujte a pište.
Vašek Č� ervenka, předseda spolku ProVšeruby

Ze života města a okolí

Městské slavnosti přece jen byly
Do poslední� chví�le nebylo jisté, zda se slavnosti města
povedou uskutečnit. Proticovidová opatření� se nakonec
zmí�rnila a starosta mohl na náměstí� 19. června přiví�tat
občany na celodenní�m kulturní�m programu. Pozvané kapely
měly jedno společné, a to našeho rodáka Pavla Bočana. Ten
zároveň oslavil své životní� jubileum a zahrál si s kapelami,
ve kterých hrával a hraje. Kulturní� odpoledne zahájila kapela
Zhirawski memory. Následoval Koší�k band, Expres, Nandej a
Batalion akci zakončil dlouho po půlnoci. Děti se bavily při
modelování� z balónků, ty odvážnější� si nechaly omalovat obličej. Nechyběly ani stánky s občerstvení�m.
								
Viola Pešková, redakce

Zámek v Chrančovicích
V letech 1794 - 1795 byl na
mí�stě původní� tvrze postaven pozdně
barokní� zámek. V roce 1909 byl zbořen,
aby na jeho mí�stě mohl být postaven
zámek nový. Je to patrová stavba s
členitým půdorysem, která je pří�stupná
kamenným schodištěm v průčelí�. U
zámku se nachází� zpustlý parčí�k. Zámek
je nepří�stupný. Zdroj:mapy.cz
Č� ernobí�lá fotografie pochází� pravděpodobně ze 70. let 20. století�. Barevná fotografie je z 30. srpna 2021.
									
Viola Pešková, redakce

Víkend otevřených ateliérů. Dejte do diáře už teď!
O víkendu 25. a 26. září 2021 se již pošesté od 14 do 20 hod otevřou dveře ateliérů, galerií, škol a dalších
míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to příležitost poznat osobně umělce, seznámit se s
výtvarnými technikami a zkusit sami tvořit na workshopech. Akci organizuje společnost Grafia s podporou města
Plzně, Plzeňského kraje, městského obvodu Plzeň 3 a Nadací 700 let města Plzně. Účast na akci je pro návštěvníky
i umělce zdarma.
Setkat se můžete s umělci všech možných výtvarných oborů počí�naje kreslení�m, malování�m, přes sochařství�,
design, keramiku, fotografii, módní� návrhářství�, grafiku, šperk až po netradiční� druhy umění�. Jsou mezi nimi dlouholetí�
členové Unie výtvarných umělců, ale i výtvarní�ci na startu kariéry.
Program bude opět nabitý a určený všem věkovým kategorií�m. Návštěvní�ky čekají� krom výstav také výtvarné
workshopy, ať už jde o oblí�bené sochání� z porobetonu a tvorbu mozaiky, nebo napří�klad malování� v Galerii města
Plzně. Letošní� novinkou bude komentovaná prohlí�dka výtvarných děl katedrály sv. Bartoloměje a kostela Nanebevzetí�
Panny Marie ve Františkánské ulici. Pro mimoplzeňské zájemce o umění� budou určeny mimoplzeňské zastávky např.
v Klatovech, Horní� Bří�ze, Š� ťáhlavech, Č� achrově, Janovicí�ch nad Ú�hlavou, Křimicí�ch a další�ch obcí�ch. „Sledujte náš web
www.otevreneATELIERY.cz a sociální� sí�tě, kde najdete všechny aktuality, mapu, program, profily umělců a registrace
na workshopy“, dodává Jana Brabcová. Akci najdete na www.facebook.com/otevrene.ateliery nebo na instagramu
@otevreneateliery4.
Celý ví�kend bude návštěvní�ky zdarma po speciální� trase vozit balónky ozdobená infotramvaj a zkrátka
nepřijdou ani milovní�ci ví�na - jim je určena vinná stezka v centru Plzně ART & WINE.
Již tradičně se mohou návštěvní�ci zúčastnit soutěží: o nejaktivnější�ho návštěvní�ka, o nejhezčí� sní�mky, video a o
nejobdivovanější� umělecký výtvor vytvořený návštěvní�kem. Podrobnosti najdete na webu pod položkou v menu
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„Soutěže pro návštěvní�ky“.
Stejně jako v předešlých roční�cí�ch proběhne i letos sobotní ARTPARTY - neformální� setkání� s umělci.
Veškeré podrobnosti jsou na webu akce www.otevreneATELIERY.cz. Všechny vstupy jsou ZDARMA.

Inzerce

Shání�m učitele italštiny, začáteční�k, tel: 731 670 536.

Pozvánky na akce
Posezení� s Annou Volí�novou a Václavem Ž� ákovcem – 8. 10. - hasičská zbrojnice
10. Všerubská drakiáda – 10. 10. od 14.00 hod – tradiční� louka – pořádají� ProVšeruby
Devadesátky aneb párty v rytmu 90-tých let – 16. 10. od 20.00 hod v KD Všeruby – pořádají� ProVšeruby
Městský ples - 6. 11. 2021 – od 20.00 hod v KD Všeruby – pořádá město Všeruby
Martinské slavnosti – 13. 11. od 11.00 hod – náměstí� Všeruby - pořádá město Všeruby
Halloweenský lampionový průvod – 16. 11. – pořádají� ProVšeruby
Vepřové hody – 27. 11. – pořádá restaurace Muňári
Rozsvěcování� vánoční�ho stromečku – 28. 11. od 17.00 hod. – náměstí� - pořádá město Všeruby
Mikulášská nadí�lka – 4. 12. - KD Všeruby – pořádá SDH Všeruby
Fotbalový ples – 11. 12. od 20.00 hod v KD Všeruby – pořádá SK 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 30. 11. 2021,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
15. 12. 2021.
Redakční� rada
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